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Revizuirea politicilor pentru programele de traducere a Bibliei 

Rugați-vă pentru Ruben Dubei care călătorește astăzi, 14 februarie, la Budapesta, 

pentru a participa la o întâlnire cu reprezentanți a mai multor organizații din 

Alianța Globală Wycliffe. Rugați-vă pentru o călătorie sub protecția Domnului la 

plecare și la întoarcere. Rugați-vă pentru înțelepciune și călăuzire de la Dumnezeu în timpul 

întâlnirilor întrucât se vor discuta și revizui politicile pentru programele de traducere a Bibliei. 

  

Un nou sistem pentru lucrarea cu membrii personalului 

Din luna martie 2019, Wycliffe România va folosi un nou sistem pentru lucrarea 

cu membrii personalului. Începând cu această săptămână, Maria, coordonatorul 

departamentului Resurse Umane al organizației, participă la întâlniri virtuale de 

implementare și învățare a noului sistem. Rugați-vă ca Maria să învețe ușor noul sistem și tranziția 

să fie una bună. 

  

Proiectul Traducerea Bibliei pentru Surzii din România (TBSR) 

Rugați-vă pentru întâlnirea care va avea loc marți, 19 februarie, la Oradea între 

membrii echipei TBSR și partenerii de la Societatea Biblică a Surzilor. Scopul 

întâlnirii este planificarea fazei a doua a proiectului de traducere a Bibliei în 

limbajul semnelor românesc. Cereți-I lui Dumnezeu să binecuvânteze aceste pregătiri pentru 

continuarea proiectului și să ofere resursele necesare. Rugați-vă și pentru doi membri ai echipei 

care au participat la o conferință internațională cu lideri Surzi, ca ei să poată pune în practică ceea 

ce au învățat. 

  

Începerea unui nou proiect de traducere: Asia de Sud-Est  

Rugați-vă pentru comunitatea lingvistică ce se pregătește să înceapă traducerea 

Bibliei. Ei mai caută încă doi lideri și șase traducători pentru a prelua proiectul. 

Rugați-vă pentru înțelepciune pentru a alege oamenii care să se implice. Cereți-I 

lui Dumnezeu să le dea unitate pe măsură ce învață principiile traducerii și încep să lucreze 

împreună. Ei intenționează să traducă folosind textul dintr-o limbă învecinată.  Rugați-vă pentru 

coordonatorii traducerii deoarece ei ajută această nouă echipă să înțeleagă procesul de traducere 

prin adaptare de la o limbă din apropiere. Rugați-vă pentru înțelepciune pe măsură ce trec prin 

anumite dificultăți legate de dialect. 

  

Săptămâna de post și rugăciune, 18-24 februarie , pentru schimbarea 

conducerii Alianței: Global 

Alianța Globală Wycliffe va organiza o săptămână de rugăciune și post, în 

perioada 18-24 februarie. Bordul de Directori al Alianței cheamă oamenii să se 

roage pentru acest moment crucial în procesul de selecție pentru un nou Director Executiv al 

Alianței. Personalul tuturor organizațiilor Alianței, alți parteneri și publicul sunt încurajați să se 

alăture în rugăciune și post în această săptămână. Membrii Bordului și ai Comitetului de Căutare 

doresc ca oamenii să asculte și să răspundă la ceea ce Dumnezeu spune comunității Alianței în 
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această perioadă. În septembrie 2020, mandatul lui Kirk Franklin, în calitate de Director Executiv al 

Alianței, se va încheia. Alianța sărbătorește bunătatea lui Dumnezeu expusă prin conducerea 

vizionară a lui Kirk din 2008 până acum. 

  

Pregătiri pentru publicare: Asia de Sud 

Lăudați-L pe Dumnezeu pentru o inițiativă care facilitează traducerea Bibliei între 

partenerii din Asia de Sud. În 2019, mai mult de 25 de Noi Testamente se află în 

etapele finale de pregătire înainte de publicare. Rugați-vă ca Dumnezeu să 

asigure  finanțare pentru ultimele verificări și publicarea finală. Rugați-vă pentru claritate și râvnă 

pentru personalul care efectuează verificările finale. Rugați-vă ca Dumnezeu să călăuzească 

comunitățile lingvistice și liderii creștini în timp ce planifică și se pregătesc pentru activitățile 

pentru Scriptura în folosință. 

  

Slujire în două roluri: Global 

Rugați-vă pentru traducătorii Bibliei și personalul de sprijin care trebuie să aibă 

grijă de părinții în vârstă sau de membrii bolnavi ai familiei, pe lângă slujirea lor în 

traducerea Bibliei. Rugați-vă ca Dumnezeu să-i întărească și să le dea înțelepciune 

cum să-și gestioneze timpul. Rugați-vă ca Dumnezeu să le dea bucurie în slujirea familiilor lor și să 

le asigure resurse pentru cheltuielile suplimentare privind îngrijirea medicală. Rugați-vă ca acești 

membri să aibă timp suficient pentru a-și face bine lucrarea, în timp ce se îngrijesc și de membrii 

familiei. 
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