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Finalizarea traducerii Evangheliei după Matei: Etiopia - Luminița Prisecaru 

Rugați-vă ca echipa de traducere a Bibliei în limba Ale din Etiopia să finalizeze cu 

bine traducerea Evangheliei după Matei în această săptămână. Urmează munca 

de verificare a traducerii, pregătirea pentru publicare și înregistrarea în format 

audio. Mulțumiți-I lui Dumnezeu pentru harul și ajutorul Lui de până acum și rugați-vă pentru 

călăuzirea Lui în următoarele etape ale procesului de traducere. Cereți-I Domnului să o ocrotească 

pe Luminița în călătoriile care le va face în perioada următoare. 

  

Un bord nou: Singapore 

Continuați să vă rugați pentru Wycliffe Singapore care este în căutarea de noi 

membri care să se alăture Bordului. Acest lucru face parte din procesul de 

reînnoire a Bordului. Rugați-vă pentru călăuzire și înțelepciune în identificarea 

candidaților aleși de Domnul, din Singapore, în următoarele luni. 

  

Cercetarea preliminară a limbii: Filipine 

Lăudați-L pe Dumnezeu pentru cercetarea preliminară a limbii Capiznon din 

Filipine pentru un posibil proiect de traducere a Noului Testament. Continuați să 

vă rugați pentru înțelepciune și călăuzire de la Domnul, deoarece echipa 

Asociației Traducătorilor din Filipine (TAP) continuă să interacționeze cu pastorii și lucrătorii din 

orașul Roxas. Rugați-vă ca interacțiunile cu pastorii și lucrătorii, cercetarea din Muzeul Panublion și 

biblioteca Universității Creștine Filamer, și interviurile cu vorbitorii din orașul Capiznon să fie de 

ajutor. 

  

Oameni și locuri: Singapore 

Wycliffe Singapore a planificat mai multe programe și evenimente pentru acest 

an. Rugați-vă ca biserici și persoane din Singapore să participe la aceste activități. 

Rugați-vă ca Wycliffe Singapore să comunice eficient lucrarea și nevoile Wycliffe. 

Mulțumiți-I Domnului pentru că Wycliffe Singapore s-a mutat într-un nou birou 

temporar. Rugați-vă pentru un birou corespunzător și stabil în acest an. 

  

Aplicații pentru Biblie: Bangladesh 

Personalul de legătură din Bangladesh ajută la instruirea oamenilor pentru a 

instala aplicații pentru Biblie și alte resurse pe telefoanele mobile. Personalul de 

comunicare așteaptă dezvoltarea de aplicații specifice limbii. Rugați-vă ca 

Domnul să aducă oamenii care să facă această lucrare și să furnizeze resursele necesare pentru 

acest proiect. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru parteneriatul cu un grup de instruire pentru 

dezvoltarea aplicațiilor pentru telefoanele mobile. Ca rezultat, echipa de la Connections a încheiat 

un parteneriat cu YouVersion pentru a dezvolta o aplicație biblică pentru copii. Ei se roagă pentru 

mai mulți oameni care să-i ajute.  
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Mobilizare pentru rugăciune misionară: Bangladesh 

Ce bucurie când oamenii lui Dumnezeu lucrează împreună! Lăudați-L pe 

Dumnezeu pentru parteneriatul dintre Conexiuni și Mișcarea de Rugăciune din 

Bangladesh (BPM). Rugați-vă pentru conferința de misiune planificată pentru 

acest an. Ei continuă să aibă încredere în Dumnezeu pentru ce au nevoie, cum ar fi finanțele, 

oamenii și programul. Rugați-vă ca BPM și Conexiuni să continue să demonstreze unitatea în 

rugăciune în Bangladesh, deoarece încurajează bisericile să îmbrățișeze rugăciunea pentru 

misiune. 

  

Cafe Wycliffe: Thailanda 

Rugați-vă pentru personalul Fundației Wycliffe Thai în timp ce se pregătesc 

pentru întâlnirea Cafe Wycliffe anuală pe 23 februarie. Scopul întâlnirii Cafe 

Wycliffe este de a răspunde la întrebări despre misiune și despre cum să participi. 

Rugați-vă pentru creativitate și înțelepciune, pe măsură ce Wycliffe Thai deschide ușa pentru 

misiune oamenilor din Thailanda. 
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