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Rugăciune pentru plecarea pe câmpul de misiune 

Dani urmează să plece din nou pe câmpul de misiune din Asia. Rugați-vă pentru 

protecția lui în călătorie și pentru tranziția la care va fi supus odată cu schimbarea 

țării și a culturii. Rugați-vă ca Dumnezeu să-l ajute să înțeleagă nevoile de pe 

câmpul de misiune și să deschidă oportunități potrivite pentru slujirea lui. 

  

Revizuirea politicilor pentru parteneriat și generozitate ale Alianței Globale 

Wycliffe 

Săptămâna viitoare Ruben Dubei va călători în Singapore pentru a ajuta la o 

întâlnire internațională privitoare la revizuirea politicilor pentru parteneriat și 

generozitate ale Alianței Globale Wycliffe. Rugați-vă pentru o călătorie sub 

ocrotirea lui Dumnezeu. Rugați-vă ca discuțiile din timpul întâlnirii să fie călăuzite de Dumnezeu și 

folositoare astfel încât scopul propus să fie atins. Cereți-I lui Dumnezeu să binecuvânteze cu 

înțelepciune luarea deciziilor, ca ele să ducă la unitate după voia lui Dumnezeu și o bună 

colaborare între partenerii implicați în lucrarea de traducere a Bibliei la nivel global. 

  

Testarea traducerii Noului Testament: Asia de Vest 

Echipa unui proiect de traducere din Asia de Vest încearcă să finalizeze testarea 

traducerii Noului Testament până la sfârșitul lunii februarie. Sunt multe 

obstacole: probleme de sănătate, revizori* care anulează programarea, probleme 

financiare, nopți nedormite, coșmaruri și multe altele. Ei simt opoziție spirituală. Rugați-vă pentru 

unitate și dragoste între echipă, lider și traducătorii locali. Rugați-vă pentru cei care verifică pentru 

a da un rezultat bun și a fi disponibili conform planificării. Rugați-vă pentru înțelepciune pe măsură 

ce conducătorul analizează rezultatele testelor și ia decizii cu privire la text. Rugați-vă pentru 

putere și odihnă pentru toți cei implicați. 

 

* Cei care verifică înțelegerea sunt vorbitori de limbă maternă care nu au mai fost expuși la pasajul 

tradus. Întrebările sunt adresate de către tester despre naturalețea formulării și despre înțelegerea 

ascultătorului atât a faptelor de bază, cât și a semnificației pasajului. Răspunsurile dezvăluie 

locurile în care traducătorul trebuie să ajusteze textul. 

  

Mai multe copii ale Bibliei Uzbek disponibile: Uzbekistan, Statele Unite ale 

Americii 

Societatea Biblică din Uzbekistan a sărbătorit cea de-a 25-a aniversare în luna 

noiembrie la un eveniment public. Lăudați-L pe Dumnezeu deoarece copiile de la 

ultima imprimare a Bibliei Uzbek au sosit la timp pentru a fi expuse și pot fi cumpărate local. În 

Statele Unite, Biblia Uzbek poate fi comandată direct de la distribuitor și prin Amazon. Este 

disponibilă digital ca aplicație prin Google Play și App Store și în diverse formate de la editură. 

Rugați-vă ca Biblia Uzbek să ajungă la oamenii care sunt mai flămânzi după Dumnezeu. Rugați-vă 

pentru o comunicare clară între diferite organizații pe măsură ce planifică să distribuie în viitor 

această Biblie. 
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Planificarea SIL: Federația Rusă, Asia Centrală 

Echipa de Conducere SIL responsabilă de activitatea de traducere din Rusia și Asia 

Centrală s-a întâlnit recent. Unul dintre punctele principale ale programului lor 

era de a discerne modul în care SIL se încadrează în ceea ce face Dumnezeu în 

Rusia și în țările învecinate. Un participant a împărtășit: „În ultimii ani a fost îmbucurător să vedem 

și alte organizații care s-au implicat mai mult în traducerea Bibliei, completându-se reciproc și 

lucrând bine împreună. Rușii înșiși prind viziunea. Cu siguranță, acestea sunt lucruri pentru care să 

mulțumim.” Rugați-vă pentru discernământ și direcție pentru modul în care SIL poate contribui cel 

mai bine. Rugați-vă pentru unitatea continuă între organizațiile partenere. 

  

Urmărirea Vindecării traumei: Asia de Vest 

Aduceți mulțumiri pentru un foarte bun atelier de facilitare a vindecării traumei 

organizat recent. Au fost 24 de participanți dintr-o mare varietate de medii. Mulți 

dintre ei au planuri de a conduce grupuri de vindecare în diferite orașe și sate. 

Participanții au trecut prin anumite probleme dureroase în propriile lor vieți. Rugați-vă ca 

Dumnezeu să continue să folosească materialele de la atelier pentru a aduce vindecarea în viețile 

participanților. Rugați-vă ca noile grupuri de vindecare să fie formate la timpul potrivit și să atingă 

pe mulți cu dragostea și iertarea lui Dumnezeu. 

  

Înregistrarea întregii Biblii: Asia Centrală 

Înregistrarea audio a Bibliei într-o limbă majoră din Asia Centrală a început în 

ianuarie. Lăudați-L pe Dumnezeu că Societatea Biblică a primit permisiunea 

guvernului pentru acest proiect. Lăudați-L pe Dumnezeu că a fost găsit numărul 

necesar de actori pentru voce. Rugați-vă ca actorii să rămână dedicați. Rugați-vă pentru încredere 

reciprocă și pentru un bun raport între cei implicați, iar echipamentul de studio și logistica să 

funcționeze fără probleme. 
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