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Rugăciune pentru familia Dumitriu 
Mihai și Hajni Dumitriu, misionari în Papua Noua Guinee (PNG) s-au reîntors 
recent din satul Denglu, la baza lor din Bulolo. Ei mulțumesc Domnului pentru 
mărturii frumoase și schimbările realizate de Duhul Sfânt în gândirea și inima 
participanților care au venit din nou la o săptămână de curs de studiu Biblic. Sunt 
mulțumitori și pentru câțiva lideri din sat care au început să participe la cursuri și 

să dorească schimbare pentru comunitatea lor prin credință vie în Domnul. Să ne rugăm, ca 
dorința lor să devină realitate, și comunitatea satului Denglu să fie transformată de Cuvânt, după 
care să-L ducă mai departe și altora! Rugați-vă pentru următoarele cursuri de studiu care vor avea 
loc în fiecare săptămână câte 5 zile din data de 8 februarie, până în 19 martie, cu ajutorul 
Domnului. Rugați-vă pentru călăuzirea Duhului Sfânt, fără de care nimic de proporții veșnice nu 
poate fi realizat, și pentru sănătate și energie în mijlocul programului încărcat ce le stă în față! 

  
Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Tama, Ciad 
După calendarul lunar, în luna februarie ne rugăm pentru poporul Tama din Ciad, 
neatinși cu Evanghelia și care nu au Biblia tradusă în limba lor. Rugați-vă pentru 
menținerea păcii în zona în care locuiește poporul Tama, pericolul de a fi atacați 
de rebeli fiind mereu prezent. Rugați-vă ca Domnul să trimită misionari la acest 
popor. Rugați-vă să audă Cuvântul lui Dumnezeu în limba lor și să găsească 

speranța în El. 
  

Lumină în întuneric: Norvegia și Asia de Sud 
Echipa de traducere Raja lucrează consecvent - verset cu verset, capitol cu 
capitol, carte cu carte. John, un vorbitor și traducător în limba maternă Raja, care 
trăiește acum permanent în Norvegia, lucrează alături de consultanți norvegieni 
oferind ajutor în domeniul lingvistic, traducere și expertiză în managementul 
proiectelor. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru perseverența întregii echipe a 

proiectului și pentru reperele de succes. O serie de evanghelii așteaptă publicarea; Iona și Rut sunt 
publicate și disponibile pentru vorbitorii Raja. Luca există în format tipărit, dar poate fi descărcată 
și dintr-o aplicație mobilă, atât text cât și audio. Rugați-vă în special pentru: impactul animației 
video a povestirii despre Iosif (bazată pe capitolele traduse din Geneza 37-50) asupra oamenilor 
Raja și verificările finale ale traducerii cărților Faptele Apostolilor și Efeseni. 

  
Dumnezeu răspunde la rugăciune: Peru 
În ultimele luni, oameni din multe locuri s-au rugat pentru poporul East Apurimac 
Quechua și pentru AIDIA. Lăudați-L pe Domnul că mulți membri ai comunităților 
L-au căutat pe Domnul în timpul pandemiei COVID. O biserică din zonă a botezat 
11 noi creștini. Membrii bisericii cred că prezența la biserică se va dubla atunci 
când li se va permite în sfârșit să-și deschidă din nou ușile. Mulțumiți-I lui 

Dumnezeu pentru Yesenia, un membru AIDIA care a vândut 1714 Noi Testamente în limba 
Apurimac Quechua în ultimele trei luni. Ea a distribuit, de asemenea, nenumărate dispozitive 
digitale și alte materiale din Scriptură. Rugați-vă ca Dumnezeu să folosească aceste Scripturi 
pentru a ajunge la oameni și pentru a-i încuraja în aceste momente dificile.  
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Noi începuturi în țările vecine: Rusia 
Alex Phillipov, directorul Wycliffe Rusia, raportează că se începe lucrarea în alte 
patru țări din jurul Rusiei! Scopul este de a stabili lucrări de traducere în care 
bisericile locale partenere să preia conducerea în a ajunge la comunitățile lor prin 
Biblia în limba lor. Aceste biserici nu au mai făcut niciodată lucrări de traducere. 
Rugați-L pe Dumnezeu să-i dea lui Alex și echipei Wycliffe Rusia înțelepciune, 

curaj și perseverență pentru a colabora bine. O biserică rusă va trimite un lucrător într-una dintre 
aceste țări. Unele biserici din estul îndepărtat al Rusiei și-au exprimat dorința de a găzdui 
credincioși dintr-o țară vecină pentru a facilita traducerea în limbile minoritare de acolo. Rugați-vă 
pentru discernământ, un spirit de unitate și o comunicare clară, pe măsură ce toți cei implicați se 
angajează împreună în această nouă lucrare. 
  

Cartea Geneza finalizată în limba Miniafia: Papua Noua Guinee 
Lăudați-L pe Domnul pentru verificarea cu succes a cărții Geneza în limba 
Miniafia în decembrie. Consultantul Duncan Kasokason a felicitat echipa de 
traducere pentru perseverența lor și munca excelentă. Comunitatea a oferit 
servicii minunate de catering și sprijin logistic echipei de verificare. S-au pregătit 
bine și au așteptat cu mare anticipare acest timp. Echipa de verificare a fost 

formată atât din persoane în vârstă, cât și mai tinere, oferind o atmosferă de învățare reciprocă. 
Sesiunile de verificare au început pe 30 noiembrie și s-au încheiat pe 18 decembrie. Toți au 
sărbătorit împreună pentru a mulțumi Domnului că au trecut această etapă. Rugați-vă pentru 
echipa de traducere în timp ce planifică și se pregătesc pentru verificarea altor cărți finalizate din 
Vechiul Testament. Noul Testament Miniafia a fost finalizat și dedicat în 2010. 
  

Biblia pentru 160 de comunități: Peru, Columbia și Brazilia 
SIL a publicat Noul Testament Ticuna în 1986 pentru poporul Ticuna care 
locuiește în Peru, Columbia și Brazilia. Acum, o echipă de traducere a terminat 
traducerea Vechiului Testament și revizuirea Noului Testament. Această Biblie va 
servi poporul Ticuna în peste 160 de comunități. Rugați-vă pentru comunicare 
bună și internet pentru membrii echipei din Statele Unite și Peru, deoarece Biblia 

se află în procesul de aranjare în pagină. Rugați-L pe Dumnezeu să dea înțelepciune în luarea 
deciziilor cu privire la formatare, imagini și note ajutătoare care să fie incluse. Rugați-vă pentru o 
tipărire de calitate a cărții cu o legătură care să reziste căldurii și umidității din junglă. Rugați-L pe 
Dumnezeu să-i îndrume în planificarea unei sărbători de dedicare. Rugați-vă ca Cuvântul lui 
Dumnezeu să prindă rădăcini în solul fertil din inimile oamenilor Ticuna. 
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