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Consolidarea colaborării pentru traducerea Bibliei: Papua Noua Guinee 

Există cel puțin 280 de limbi în Papua Noua Guinee (PNG) fără Cuvântul lui 

Dumnezeu. Acesta a fost principalul subiect de discuție la întâlnirile 

Parteneriatului Pacific Wa’a (PWP)*. Aproximativ 34 de persoane din 15 

organizații s-au întâlnit în Port Moresby, PNG, în perioada 31 iulie - 2 august. Mai multe organizații 

care nu au trimis reprezentanți la întâlniri în trecut, au trimis acum pentru prima dată. Delegații au 

discutat modalități de a maximiza eforturile, de a consolida colaborarea și de a împărtăși resurse 

pentru a ajunge la aceste comunități lingvistice încă fără Scriptură. Lăudați-L pe Domnul pentru 

unitate în aceste întâlniri. 

 

*Parteneriatul 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. 

 

Alinierea eforturilor comune și a resurselor pentru traducerea Bibliei: Pacific 

Delegații la întâlnirile Parteneriatului Pacific Wa’a (PWP)* organizate în Port 

Moresby, Papua Noua Guinee în perioada 31 iulie - 2 august, au avut discuții 

intense și au explorat noi inițiative pentru a ajunge la limbile fără Scriptură. 

Timpul de părtășie, schimbul de idei și alcătuirea de planuri de parteneriat în proiectele de 

traducere a Bibliei în Pacific au fost revigorante. Reflecția biblică a încurajat grupul să arunce o 

privire nouă asupra a ceea ce face Dumnezeu și să alinieze eforturile și resursele în acest scop. 

Fiecare delegat a adus noutăți cu privire la eforturile organizației lor față de „Obiectivul Zero”** în 

Pacific. Rugați-vă pentru binecuvântarea Domnului, deoarece fiecare își asumă responsabilitatea 

de a lucra la punctele de acțiune convenite. 

 

*Parteneriatul 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. 

**„Obiectivul Zero” este ca toate limbile din Pacific să aibă Scriptura în limbile lor. Nicio limbă nu 

ar trebui să fie fără Scriptură. 

 

Conferință de succes: Papua Noua Guinee 

Lăudați-L pe Domnul pentru găzduirea cu succes a conferinței bianuale a 

Asociației de Traducere a Bibliei din Papua Noua Guinee, în iulie. Conferința a 

fost găzduită de o biserică locală din Port Moresby, Papua Noua Guinee. Lăudați-

L pe Domnul pentru sprijinul tangibil oferit de biserici, persoane creștine și de o serie de companii 

corporative la acoperirea cheltuielilor conferinței. O sumă mare de bani a fost strânsă în timpul 

serviciului de mulțumire din ultima zi a conferinței. Acești bani au fost dați cu bunăvoință unei alte 

organizații a Alianței Globale Wycliffe din Pacific pentru a ajuta eforturile de traducere a Bibliei 

acolo. 
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Bordul de directori desemnat: Papua Noua Guinee 

Personalul Asociației de Traducere a Bibliei din Papua Noua Guinee a numit un 

nou bord de directori în cadrul conferinței lor din iulie, în Port Moresby, Papua 

Noua Guinee. Doi noi membri ai bordului au fost numiți pentru a se alătura 

celorlalți care au acceptat să slujească un nou termen. Lăudați-L pe Domnul pentru disponibilitatea 

acestor bărbați și femei pentru a servi în aceste roluri de conducere. Mulți dintre ei au 

responsabilități grele la locurile lor de muncă. Cereți-I Domnului să-i călăuzească și să-i ajute pe 

măsură ce oferă organizației conducere și supraveghere spirituală. 

 

Progresul traducerii Biblei în limba Maiwala: Papua Noua Guinee 

Lăudați-L pe Domnul pentru progresul echipei de traducere în limba Maiwala din 

Papua Noua Guinee. Echipa de traducători a muncit din greu pentru a finaliza 

verificarea finală a Evangheliei după Marcu pe 13 august. Manuscrisul este acum 

în mâinile consultantului în traducere * pentru a se pregăti de verificare. Rugați-vă ca finalizarea 

acestei cărți să încurajeze biserica și comunitatea să sprijine mai mult pe traducători și să vadă 

cărțile rămase ale Noului Testament finalizate. 

 

*Un consultant parcurge cu atenție traducerea cu echipa, verificând acuratețea, claritatea și 

naturalețea și căutând omisiuni, idei neadecvate sau posibile concepții greșite. 

 

Biserica sporește sprijinul pentru traducerea Bibliei: Papua Noua Guinee 

Traducătorii proiectului în limba Keakalo, un dialect al limbii Keapara din Papua 

Noua Guinee lucrează din greu pentru a finaliza Noul Testament. Lăudați-L pe 

Domnul pentru cei peste 40 de bărbați și femei implicați în acest proiect de 

traducere. Lăudați-L pe Domnul pentru sprijinul sporit din partea bisericii locale 

pentru traducerea Bibliei. Acest lucru este foarte încurajator și aduce reînnoire echipei de 

traducere. Rugați-vă ca echipa să mențină ritmul în timp ce se străduiesc să pună Scriptura la 

dispoziția oamenilor din comunitățile lor. Rugați-vă pentru personalul Asociației de Traducere a 

Bibliei din Papua Noua Guinee, deoarece oferă sprijin administrativ echipei și îi încurajează. 

 

Traducerea Vechiului Testament: Papua Noua Guinee 

Rugați-vă pentru proiectele de traducere în limbile Enga, Kamano Kafe și Gadsup. 

Aceste proiecte sunt situate în zonele înalte din Papua Noua Guinee, iar echipele 

traduc Vechiul Testament. Ei vor ca oamenii lor să aibă Biblia completă în limbile 

lor. Rugați-vă pentru angajament și putere pentru fiecare dintre traducători, 

deoarece aceștia petrec ore lungi în munca minuțioasă a traducerii. Cereți Domnului să le dea 

minte deschisă și înțelepciune pentru a înțelege pasajele dificile ale Vechiului Testament. Rugați-vă 

pentru bucurie în Domnul și pentru pace în momentele în care sunt obosiți. Lăudați-L pe Domnul 

pentru sprijinul bun din partea comunității și a bisericii în aceste proiecte lingvistice. 
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