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Mai mult de 10% din limbile 

rămase fără o traducere a 

Scripturii sunt limbajele 

semnelor!
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Despre limbajele semnelor 
Surzii din lume reprezintă unul dintre cele mai mari 
grupuri de oameni neevanghelizați. Din informațiile 
noastre, există aproximativ 70 de milioane de surzi 
în întreaga lume. 

Mai puțin de 2% din totalul surzilor sunt credincioși. 

Se estimează peste 400 de limbaje ale semnelor în 
lume astăzi. S-au început lucrări de traducere a 
Bibliei în aproximativ 50 din aceste limbi. 

Nici un limbaj al semnelor nu are Biblia completă. 
Numai limbajul semnelor american are întreg Noul 
Testament.  

Limbile scrise și vorbite nu sunt limbile materne ale 
Surzilor. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește mult mai 
clar inimilor lor atunci când este în limbajul semnelor. 

Isus vorbește limba ta. Surzii trebuie să vadă că El 
vorbește și limba lor! 

Cel mai important mesaj pe 

care îl putem comunica 

oricărui om este cel al 

Scripturii. Acest mesaj este 

mult prea important pentru a-l 

oferi oamenilor la mâna a 

doua, a le oferi Scriptura 

într-o limbă, alta decât 

limba lor 

maternă!

Surzii nu sunt orbi. De ce 
nu pot folosi Bibliile 
tipărite? 
Pentru Surzi, limbile vorbite și scrise vor fi 
întotdeauna modalități secundare de comunicare. 
Literele nu sunt decât niște forme pe o pagină. Fără 
abilitatea de a auzi sunetele literelor și fără a auzi 
vreodată cuvintele rostite, Surzii sunt nevoiți să 
memoreze o serie de „forme” care reprezintă 
anumite concepte. Lumea lor este vizuală, iar limba 
lor este vibrantă și mereu în mișcare. 

Formele literelor de pe o pagină nu vor vorbi 
niciodată inimii lor așa cum o face limbajul semnelor: 

„CÂINE”  =  

dar pentru cineva care s-a născut Surd, cuvântul scris 
nu înseamnă mai nimic, ar putea arăta așa și ar fi tot 
una: 
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