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Proiectele de traducere a Bibliei din România 
Rugați-vă pentru proiectele de traducere a Bibliei din România cu Surzii și 
Romii, proiecte care trec prin schimbări și decizii majore. Rugați-vă pentru 
călăuzirea Domnului și parteneriate bune. Satan încearcă mereu să 
intimideze și să descurajeze lucrătorii. Rugați-vă pentru biruință în luptele 
spirituale. 

 

 
Distribuirea Evangheliilor în limba Ale: Etiopia 
După o muncă asiduă de mai mult de șapte ani, toate cele 4 Evanghelii au 
fost traduse în limba Ale și înregistrate în format audio. Rugați-vă ca ele să 
poată fi tipărite, distribuite și folosite de către comunitate. Rugați-vă să 
înceapă grupuri organizate de ascultare și de citire a Evangheliei în fiecare 
congregație. Rugați-vă pentru protecția fizică și spirituală a tuturor celor 

care sunt implicați în acest proiect, în special pentru Luminița Prisecaru care este bolnavă în 
această perioadă. 

 
 

Clasele de alfabetizare: Asia 
La una din clasele de alfabetizare la care ajută Lumi M., participă o femeie 
care are 46 de ani și trei fete. Ea a fost bolnavă cu ceva timp în urmă și una 
dintre fetele ei a luat-o să o ducă la spital. Oriunde mergea înainte, fata ei 
trebuia să o însoțească și să o ghideze. Dar de data aceasta, femeia o ghida 
pe fata ei care a fost șocată să o vadă pe mama ei fiind așa încrezătoare și 

luând inițiativa. A întrebat-o: „De unde vine această încredere?”. Femeia a zâmbit și a spus: 
„Acesta este miracolul clasei de alfabetizare”. Acum ei nu îi mai este teamă să iasă afară din casă. 
Este foarte fericită pentru că a primit oportunitatea să studieze în această clasă și pentru că a 
primit curaj, încredere și independență. Mulțumiți-I lui Dumnezeu pentru mărturii de acest fel și 
rugați-vă în continuare pentru instruirea învățătorilor și pentru copiii și adulții care sunt învățați la 
clasele de alfabetizare. 

 
 

Proverbele aduc transformare: Uzbekistan 
O femeie nord-uzbecă s-a plâns de căsătoria ei problematică vecinei ei, care 
este o ucenică a lui Isus. Aceasta a dat femeii o copie a Proverbelor lui 
Solomon. Majoritatea uzbecilor îl consideră pe Solomon profet și respectă 
scrierile sale. Vecina a spus: „Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Citiți-L și 
ascultați-L”. Femeia și soțul ei au citit împreună broșura. Citiți aici cum le-a 

schimbat viața. Acum, toți vecinii sunt dornici să citească broșura și Biblia uzbecă de asemenea. 
Cereți-I lui Dumnezeu să transforme mai multe vieți prin aceste Scripturi. 
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Testarea povestirilor biblice este necesară: România 
Există mai multe povestiri biblice ciornă traduse în limba rromani, dialectul 
central, care se vorbește în România, în partea de nord. Aceste povestiri 
trebuie să fie testate* înainte ca să poată fi publicate. Echipa de traducere 
în limba rromani ar dori să viziteze biserici și să organizeze studii biblice 
pentru a găsi vorbitori ai acestei limbi care să ajute la testare. Rugați-vă ca 

pastorii să fie deschiși la acest plan și ca echipa să primească un răspuns bun. 
 
*Testarea se face cu persoane care nu au avut o expunere anterioară la pasajul tradus. Se pun 
întrebări cu privire la caracterul natural al formulării și înțelegere. Răspunsurile dezvăluie locuri 
care necesită ajustări ulterioare. 

 
 

Atelierul de povestire a Bibliei – pasul 2: Asia de Vest 
Lăudați-L pe Dumnezeu că Atelierul de Povestire Orală a Bibliei recent 
organizat în Asia de Vest a fost o binecuvântare pentru toți cei care au 
participat. Rugați-vă ca toți participanții să aibă ocazia să împărtășească 
aceste povestiri biblice cu oamenii pe care îi întâlnesc. Cereți-I lui Dumnezeu 
să-i ajute să-i antreneze pe ceilalți din comunitățile lor să compună 

povestiri. Rugați-vă ca mai mulți oameni să audă povestirile biblice și să-și pună credința în Isus. 

 
 

Ziua Mondială de Rugăciune Wycliffe: Global 
Ziua Mondială de Rugăciune Wycliffe este o zi în care organizațiile Alianței 
Globale Wycliffe împreună cu SIL și alte organizații partenere din întreaga 
lume își dedică timp să-I mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce face și 
să-și prezinte nevoile înaintea Lui. Acest lucru se întâmplă pe sau în jurul 
datei de 11 noiembrie a fiecărui an. O comisie de coordonatori de rugăciune 

din SIL planifică materiale și activități pe care personalul lor le poate folosi pentru a crea 
evenimente de rugăciune în întreaga lume. Rugați-vă pentru înțelepciune și călăuzire pentru 
comitet. Cereți-I Duhului Sfânt să umple pe mulți cu o dorință profundă de a participa la Ziua 
Rugăciunii. 

 


