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Clasele de alfabetizare: Asia 

Rugați-vă pentru Lumi M. și slujirea ei în proiectele de alfabetizare. Ea va merge 

la un atelier de instruire în Thailanda. Mulțumiți-I lui Dumnezeu pentru impactul 

claselor de alfabetizare. O femeie credincioasă de 40 ani care are doi băieți și o 

fată participă regulat. A învățat să citească din Biblie și să salveze bani cu care au cumpărat o 

mașină la mâna a doua, în rate. Soțul ei este muncitor, dar nu puteau să-și acopere toate 

cheltuielile și a fost foarte necăjită. Este foarte recunoascătoare pentru ceea ce a învățat la clasele 

de alfabetizare. 

 

Întâlnirea bordului Alianței Globale Wycliffe: Global 

Bordul Alianței Globale Wycliffe se întrunește între 24 și 26 septembrie. În cadrul 

acestei întâlniri, membrii bordului vor discuta mai multe aspecte importante; 

rugați-vă pentru înțelepciune. În prima zi a întâlnirilor se vor concentra pe partea 

finală a procesului de selecție a directorului executiv pentru a găsi un succesor al directorului Kirk 

Franklin, care își termină mandatul în 2020. Rugați-vă ca bordul să discearnă voia lui Dumnezeu în 

unitate. 

 

Pregătirile pentru Conferința de traducere a Bibliei: Statele Unite 

Rugați-vă pentru personalul care se pregătește pentru a zecea Conferință 

Internațională de Traducere a Bibliei în Dallas, Texas, Statele Unite, în perioada 

11-15 octombrie. Lăudați-L pe Dumnezeu că mulți voluntari și-au asumat 

responsabilitatea de a ajuta în timpul evenimentului. Mai este nevoie de un coordonator pentru 

voluntari. Rugați-vă pentru oamenii care își finalizează lucrările și prezentările. Cereți-I lui 

Dumnezeu vreme bună pe tot parcursul evenimentului, deoarece oamenii vor merge la mai multe 

clădiri din campus. Rugați-vă pentru încurajarea și informațiile care trebuie transmise 

participanților. Rugați-vă ca totul să funcționeze împreună pentru a-L glorifica pe Dumnezeu și 

pentru a consolida activitatea de traducere a Bibliei din întreaga lume. 

 

Pregătirea programului pentru adaptare: Global 

Lăudați-L pe Dumnezeu pentru programul Deprinderi de viață creștină, care a 

fost dezvoltat și utilizat în Africa. S-a găsit un voluntar care face programul 

disponibil online, astfel încât să poată fi adaptat la alte limbi din afara Africii. 

Rugați-vă pentru diferitele detalii care îi vor permite să lucreze la acest proiect. Ea are nevoie de 

un spațiu pentru birou și de o descriere a proiectului cu obiective și repere. Rugați-vă ca ea să 

lucreze bine cu supraveghetorul ei, astfel încât să poată începe curând. 

 

Progresul Vechiului Testament: Asia de Sud 

O comunitate lingvistică din Asia are Noul Testament publicat. Traducătorii 

lucrează acum la Vechiul Testament. Lăudați-L pe Dumnezeu că traducerea 

Pentateuhului este aproape terminată. În plus, Noul Testament este pregătit 

pentru publicare într-un script alternativ. Rugați-vă ca acesta să fie finalizat, astfel încât o nouă 
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biserică să poată începe să-l folosească în septembrie. Rugați-vă ca videoclipul Evangheliei după 

Ioan să poată fi verificat și lansat în curând. În octombrie va avea loc un eveniment pentru 

instruirea lucrătorilor în utilizarea eficientă a platformelor media. Rugați-vă ca o echipă din 

diaspora să fie înființată pentru a mobiliza și a oferi resurse lucrării de ucenicizare. 

 

Crearea materialelor pentru Școala duminicală: Asia de Sud-Est 

Lăudați-L pe Dumnezeu că membrii unei comunități lingvistice sunt entuziasmați 

să folosească materiale pentru Școala duminicală în limba lor. În prezent, 1200-

1300 de copii sunt implicați regulat în program. Rugați-vă pentru dezvoltarea de 

noi materiale bazate pe cartea Exodul. Traducătorii creează un set de povestiri biblice orale din 

Exod ca nucleu al programei. Lăudați-L pe Dumnezeu că unii oameni au ajuns să creadă în Isus în 

timp ce au verificat povestirile biblice. Rugați-vă ca povestirile să fie finalizate în curând, pentru ca 

noua programă să fie lansată în biserici. 

 

Sărbătoarea de dedicare a Noului Testament Baki: Vanuatu 

Lăudați-L pe Dumnezeu că Noul Testament Baki este gata să fie lansat în 

Vanuatu. Când cărțile au fost publicate pe site, a avut loc o mică sărbătoare. 

Sărbătoarea principală de dedicare va avea loc pe 1 octombrie. Proiectul de 

traducere a durat 37 de ani, iar oamenii așteaptă cu nerăbdare să primească Noul Testament. Noul 

Testament va fi disponibil ca și carte, pe dispozitive audio MegaVoice și ca aplicație pentru 

telefonul mobil. Rugați-vă ca Cuvântul să aibă un impact deosebit în schimbarea vieții în această 

comunitate mică. 
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