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Tabăra de misiune Dezna 2019 

Săptămâna viitoare va avea loc la Dezna, județul Arad, o tabără de misiune 

pentru adulți și tineri interesați de misiune. Vor fi prezenți și misionari care 

slujesc în diverse zone ale lumii și vor aduce mărturiile lor. Rugați-vă pentru o 

părtășie binecuvântată. Rugați-vă ca participanții să aibă inima deschisă la chemarea lui Dumnezeu 

de a lua parte la împlinirea Marii Trimiteri.  

 

Dezvoltarea alfabetului necesară: Asia de Sud-Est 

O țară din Asia a acordat recent permisiunea de a se preda limbile minoritare în 

școli. Programul ar fi de o oră pe zi, trei zile pe săptămână. Pentru a se realiza 

acest lucru, trebuie să existe materiale scrise în fiecare limbă. Unele dintre aceste 

limbi au nevoie de un alfabet scris. Mai multe comunități lingvistice au solicitat ajutor pentru 

dezvoltarea alfabetului pentru limbile lor. Rugați-vă pentru cei care lucrează cu aceste comunități, 

ca să facă analiza lingvistică necesară. Rugați-vă pentru personal suplimentar care să fie disponibil 

pentru a ajuta în mai multe comunități. Cereți-I lui Dumnezeu să deschidă ușile pentru traducere 

în aceste comunități recent alfabetizate. 

 

Aplicația Paratext 9: Global 

Cea mai folosită aplicație pentru traducerea Bibliei în format text se numește 

Paratext. Aceasta permite crearea de noi traduceri și revizuirea celor existente. 

Versiunea Paratext 9 este în dezvoltare. Echipa care lucrează la aceasta speră să o 

lanseze în septembrie. Rugați-vă pentru membrii echipei care lucrează la interfața aplicației pentru 

a fi disponibilă în mai multe limbi de comunicare mai largă în diferite țări. Rugați-vă pentru echipa 

care dezvoltă videoclipuri de instruire pentru folosirea Paratext 9. Cereți-I lui Dumnezeu să ofere 

înțelepciune celor care răspund la cererile de corectare a erorilor* în versiunea beta care este 

testată de câțiva utilizatori avansați. 

 

*Erorile sunt probleme în aplicația în curs de dezvoltare. Acestea sunt de obicei corectate înainte 

de lansarea oficială a aplicației. 

 

A încercat preotul Zaharia să păcălească oamenii?: Papua Noua Guinee 

La câteva luni după ce echipa de traducere Ranmo a finalizat prima ciornă a 

pasajului Luca 1, au solicitat unui traducător local să traducă textul înapoi în 

engleză. Aceasta se numește traducere inversă și este realizată de cineva care nu 

a făcut traducerea originală. Când a făcut acest lucru, a ajuns la concluzia că preotul Zaharia (soțul 

Elisabetei) încerca să păcălească oamenii cu mișcările mâinii. Nu era sensul pe care echipa 

intenționa să îl comunice. Rezultatul le-a dat traducătorilor din Papua Noua Guinee șansa de a 

vedea cum alți vorbitori Ranmo ar înțelege pasajul. Acest lucru a permis echipei să efectueze unele 

modificări minore în formulare care au dus la o diferență majoră în interpretarea textului de către 

oameni. Rugați-vă ca Domnul să dea înțelepciune traducătorilor și celor care revizuiesc textul 

Scripturii. 
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Pregătirile pentru publicare: Asia de Sud 

Lăudați-L pe Dumnezeu că Scriptura pentru una din limbi este pregătită pentru 

publicare. S-au făcut unele modificări la sistemul de scriere, iar aceste modificări 

trebuie făcute în toată cartea de 1040 de pagini. Rugați-vă pentru ochi vigilenți în 

timp ce echipa de traducere face aceste schimbări. Rugați-vă pentru echipa de revizuire ca să 

identifice orice greșeală. Rugați-vă pentru unitate și armonie în echipă, în timp ce lucrează la acești 

pași finali. Cereți-I lui Dumnezeu persoane cu voci clare pentru înregistrarea Scripturilor. 

 

Pregătirea pentru tehnoredactare: Coasta de Fildeș 

Lăudați-L pe Dumnezeu că Noul Testament în limba Nyarafolo se află în ultimele 

etape de pregătire pentru tehnoredactare. Echipa de traducere citește întregul 

text în Coasta de Fildeș pentru a evalua naturalețea traducerii. Apoi vor lucra cu 

echipa de publicare la aspectul cărții. Rugați-vă ca echipa să depisteze toate problemele rămase 

care trebuie să fie corectate. Rugați-vă pentru protecția lui Dumnezeu peste echipă și familiile lor 

pe măsură ce dedică zile lungi pentru a termina traducerea. 

 

Traducerea materialelor pentru vindecarea traumei necesară: Asia de Sud 

Mai mulți facilitatori pentru vindecarea traumei au fost instruiți în Asia de Sud. 

Înainte ca instruirea să se poată răspândi în toată țara, cartea cheie, Vindecarea 

rănilor de traumă, trebuie tradusă în limbile locale. Rugați-vă ca persoanele care 

doresc să traducă și să editeze această carte să devină disponibile în curând. Aceste traduceri vor 

oferi o resursă pentru biserici, în timp ce slujesc oamenilor care au trecut prin dezastre naturale și 

alte evenimente traumatizante. 
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