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Proiectele de alfabetizare din Asia
Săptămâna aceasta și în luna februarie au loc ateliere pentru producerea de
manuale și instruirea învățătorilor. Rugați-vă pentru Lumi M. în timp ce lucrează
la revizuirea și îmbunătățirea planurilor pentru coordonatori. Rugați-vă ca
Dumnezeu să dea pricepere și călăuzire coordonatorilor și participanților la ateliere, astfel încât
beneficiarii să fie binecuvântați după planul Lui. Rugați-vă ca Lumi să poată termina raportul
pentru primul an al proiectului de cercetare. De asemenea, rugați-vă pentru extinderea vizei
pentru al doilea an al proiectului.
Rugăciune pentru familia Dubei
•
•
•

•
•
•
•

Rugați-vă ca Domnul să ne dea înțelepciune în planificarea anului 2019;
Pentru misionarii care se întorc pe câmpurile lor de misiune în ianuarie;
Pentru călătoria Mariei în Germania și pentru înțelepciune în discuții;
Pentru participarea lui Ruben la cele două întâlniri din Budapesta și Singapore;
Domnul să ne ajute cu numărul crescând de proiecte în care suntem implicați;
Copiii noștri să învețe bine la școală și să-L urmeze pe Domnul în viață;
Pentru mântuirea rudelor din familia Mariei care încă nu s-au întors la Domnul.

* Puteți citi AICI ultima scrisoare de informare a familiei Dubei și afla mai multe despre slujirea lor.
Săptămână de post și rugăciune în luna februarie pentru schimbarea conducerii
Alianței: Global
Alianța Globală Wycliffe va organiza o săptămână de rugăciune și post, în
perioada 18-24 februarie. Bordul de Directori al Alianței cheamă oamenii să se
roage pentru acest moment crucial în procesul de selecție pentru un nou Director Executiv al
Alianței. Personalul tuturor organizațiilor Alianței, alți parteneri și publicul sunt încurajați să se
alăture în rugăciune și post în această săptămână. Membrii Bordului și ai Comitetului de Căutare
doresc ca oamenii să asculte și să răspundă la ceea ce Dumnezeu spune comunității Alianței în
această perioadă. În septembrie 2020, mandatul lui Kirk Franklin, în calitate de Director Executiv al
Alianței, se va încheia. Alianța sărbătorește bunătatea lui Dumnezeu expusă prin conducerea
vizionară a lui Kirk din 2008 până acum.
O zi de bucurie: familia Cuceuan
În această duminică, familia Cuceuan sărbătorește un moment special din viața
lui Timotei, și anume binecuvântarea lui la Biserica de Surzi „Decapole” din
Oradea. Dați-I slavă lui Dumnezeu pentru dragostea Lui mare față de ei și pentru
purtarea Lui de grijă. Rugați-vă ca acest moment să fie un prilej de mare bucurie pentru toți cei
care vor fi prezenți. Rugați-vă ca Domnul să-Și întindă bunătatea Lui peste micuțul Timotei și să
aibă ochii îndreptați asupra lui zi și noapte.
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Concentrarea pe programul pentru întâlnirile Parteneriatului Pacific Wa'a:
Pacific
Discuțiile la întâlnirile Parteneriatului Pacific Wa'a * se vor concentra pe
traducere și Scriptura în folosință **. Întâlnirile vor avea loc în Kona, Hawaii,
Statele Unite, în perioada 23-25 ianuarie. Traducerea Cuvântului lui Dumnezeu deschide calea
pentru folosirea Scripturii. Participanții la întâlnire vor lua în considerare nevoile de traducere
rămase în Insulele Pacificului și vor determina ce pași trebuie făcuți pentru a începe traducerea.
Reprezentanților fiecărei organizații li se vor da oportunități pentru a raporta activitățile lor în
ultimele șase luni. Rugați-L pe Domnul pentru înțelepciune, discernământ și direcție clară, pe
măsură ce fiecare punct din program este planificat.
* Pacific Wa'a este o colaborare a organizațiilor partenere implicate în a vedea lipsa Bibliei redusă
în Insulele Pacificului. Cuvântul Wa'a înseamnă „canoe” în limba Hawaii. Este un simbol al
călătoriei împreună.
** Specialiștii pentru Scriptura în folosință ajută comunitățile lingvistice să faciliteze accesul la
Biblie și la schimbarea vieții cu ajutorul Bibliei.
Un nou centru de misiune pentru sprijinirea programelor lingvistice: Papua
Noua Guinee
Asociația de Traducere a Bibliei din Papua Noua Guinee (BTA) lucrează la
deschiderea unui nou centru de misiune în provincia Oro, Papua Noua Guinee
(PNG). Personalul BTA lucrează în cadrul a opt programe lingvistice din această Provincie.
Înființarea acestui centru de misiune va oferi acestor programe lingvistice supraveghere și
asistență administrativă. Rugați-vă pentru conducerea BTA în timp ce analizează un posibil
parteneriat cu Biserica Anglicană din PNG și alți parteneri pentru a stabili acest centru de misiune.
Rugați-vă pentru Managerul Regional de Programe, numit să conducă lucrarea. Cereți-I Domnului
să-l ajute în timp ce lucrează la planuri și strategii, pentru această regiune.
Ajutorul guvernamental primit ca răspuns la rugăciune: Insulele Solomon
Alăturați-vă Parteneriatului pentru traducerea Bibliei și Alfabetizare, Insulele
Solomon (BTLPSI) în a lăuda pe Domnul pentru rugăciunea ascultată. Pe 31
decembrie 2018, au primit o subvenție din partea Guvernului Insulelor Solomon
pentru a-i ajuta în operațiunile lor. Pe parcursul anului 2018, BTLPSI a așteptat să primească vești
de la guvernul lor asupra alocării bugetului. Lăudați-L pe Domnul pentru furnizarea la timp a
acestui ajutor financiar. Mulțumiți-I lui Dumnezeu pentru sprijinul pe care Guvernul Insulelor
Solomon îl oferă pentru traducerea Bibliei din țară. Directorul Executiv al BTLPSI, pastorul Andrew
Fanasia, a exclamat: „A fost o provizie miraculoasă.”
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