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Rugăciune pentru Etiopia 
În mai multe zone din Etiopia sunt situații de conflict. Rugați-vă pentru 
restaurarea păcii și înțelepciune pentru lideri ca să găsescă modalitățile cele mai 
înțelepte de a rezolva problemele. Rugați-vă pentru protecția Domnului peste 
Luminița Prisecaru, familia Pașcalău și echipele de traducere a Bibliei. Rugați-vă 

ca în mijlocul tuturor problemelor Împărăția Sa minunată să înainteze iar Numele Său Frumos să 
fie sfințit și vorbit de bine. 

  
Font de scriere de mână pentru alfabetizare la nivel global 
Vă rugăm să vă rugați pentru Andika Pen, un proiect pe calculator care să ofere 
un font și set de instrumente de scriere manuală verticală pentru a ajuta 
profesorii atunci când lucrează la proiecte de alfabetizare. Rugați-vă ca o cerere 
recentă de finanțare să fie aprobată rapid, astfel încât proiectul să poată 

continua. Rugați-vă ca utilizarea acestui font să fie o binecuvântare pentru mulți care învață să 
citească. 
 

Vești din Insule: Papua Noua Guinee 
Lăudați-L pe Dumnezeu că mai multe Noi Testamente în limbile insulelor sunt în 
ultimele etape de pregătire și publicare. Noul Testament Fanamaket se tipărește 
în Coreea. Rugați-vă pentru siguranță în transportarea înapoi în Papua Noua 
Guinee. Noul Testament Ura este tehnoredactat. Rugați-vă pentru o bună 

comunicare între tipografii, echipa de traducere și coordonatorul publicațiilor din Scriptură. Echipa 
de traducere a Noului Testament Vitu a finalizat ultima citire. Rugați-vă ca tipografia și tipărirea să 
nu aibă impedimente. Rugați-vă pentru echipe în timp ce se pregătesc pentru activitățile de 
promovare a Scripturii pentru a încuraja oamenii să folosească Scripturile în viața lor de zi cu zi. 
 

Comitetul de coordonare a traducerilor: Vanuatu 
Rugați-vă pentru Consiliul Creștin din Vanuatu, deoarece dezbat propunerile 
pentru a crea un Comitet de coordonare a traducerilor. Odată stabilit, acest 
comitet ar ajuta bisericile și organizațiile locale de traducere a Bibliei să 
colaboreze la proiecte de traducere a Bibliei. Consiliul ar dori să vadă acest 

comitet format până în martie 2020. Rugați-vă pentru înțelepciune, întrucât elaborează planuri și 
invită oamenii să facă parte din acest consiliu. 
 

Evanghelii gata pentru testare: Tonga 
Lăudați-L pe Domnul că revizuirea făcută de echipă a Evangheliei în limba 
Niuafo'ou din Tonga s-a încheiat. Evangheliile sunt acum pregătite în versiunea 
de testare, care va fi în curând tipărită. Rugați-vă ca aceste Scripturi să fie primite 
și citite cu nerăbdare de poporul Niuafo'ou. Rugați-vă pentru traducătorul 

Sitiveni Tu'ilautal și echipa sa, în timp ce continuă traducerea Noului Testament. 
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Traducerea cărții pentru vindecarea traumelor: Asia de Sud-Est 
Rugați-vă pentru echipa de promovare a traducerii Scripturii care lucrează pentru 
a traduce cartea Vindecarea rănilor de traumă într-o limbă din Asia de Sud-Est. 
Un prim proiect a fost finalizat, iar acum membrii echipei îl analizează și îl 
îmbunătățesc. Cereți-I lui Dumnezeu să ofere înțelepciune deosebită pentru 

pasajele dificile. Rugați-vă ca această carte să fie o binecuvântare pentru mulți din țară, deoarece 
ei caută să primească vindecare de rănile experimentate în trecut. Programul de vindecare a 
traumelor a fost folosit de bisericile din întreaga lume pentru a sluji celor cu răni sufletești. 

 
Probleme de ortografie: Pacific 
Pentru unele limbi din zona Insulelor Pacificului, nu există o ortografie oficială (un 
sistem de scriere). Aceasta înseamnă că traducătorii pot fi nesiguri cu privire la 
modul de scriere și de pronunțare a cuvintelor. Rugați-vă pentru echipele care 
lucrează la dezvoltarea unui sistem ortografic constant: pentru înțelepciune, 

răbdare și armonie. Procesul de dezvoltare a ortografiei este uneori o problemă surprinzător de 
emoțională care poate provoca diviziuni profunde în cadrul unei comunități. Rugați-vă pentru 
unitate și atitudine de supunere și ascultare în timp ce localnicii discută și se iau decizii cu privire la 
ortografia pentru limbile lor. 
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