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Pregătiri pentru traducerea în limba standard: proiectul Rroma 
Vineri, 3 aprilie 2020 are loc o întâlnire cu comitetul proiectului Rroma care se va 
desfășura folosind programul Zoom. Continuăm pregătirile pentru începerea 
traducerii în limba standard. Rugați-vă pentru o colaborare frumoasă între 
parteneri. Rugați-vă pentru mobilizarea traducătorilor și pentru finanțele 

necesare. 
  

Cererea Asociației Wycliffe România pentru anul 2025 
Rugați-vă împreună cu Wycliffe România pentru obiectivele 2025. 
1. 25 de biserici partenere noi, pentru lucrarea de traducere a Bibliei. 
2. 25 de misionari noi pentru lucrarea de traducere a Bibliei 
3. 25 de proiecte noi de traducere cu implicarea membrilor Wycliffe România 

4. 25 de mii de dolari pe an pentru sponsorizarea proiectelor de traducere a Bibliei 
5. 5 consultanți noi în traducerea Bibliei 
6. Un spațiu mai mare pentru Asociația Wycliffe România 
Vă invităm să participați la RUGĂCIUNEA 10:02, setarea alarmei pe telefonul mobil pentru ora 
10:02 și/sau 22:02. Ideea este bazată pe Luca 10:2. În această rugăciune ne concentrăm pe 
obiectivele 2025. 
  

Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Surzi, Maroc 
După calendarul lunar, în luna aprilie ne rugăm pentru surzii din Maroc, neatinși 
cu Evanghelia și care nu au nici un fragment din Biblie tradus în limbajul 
semnelor. Rugați-vă ca surzii creștini să folosească internetul pentru a conduce 
pe surzii din Maroc la Domnul Isus. Rugați-vă ca materialele creștine în limbajul 

semnelor să le arate surzilor din Maroc calea mântuirii. Rugați-vă pentru mai mulți specialiști în 
limbajele semnelor care să-i ajute pe surzii din Maroc. 

 
COVID-19 cu impact asupra lumii: global 
Pandemia COVID-19 afectează aproape fiecare țară din lume. Fiecare organizație 
din Alianța Globală Wycliffe trebuie să răspundă la sfaturile guvernului și să pună 
în aplicare măsurile adecvate. Acestea au inclus închiderea școlilor de instruire 
într-un timp scurt, limitarea călătoriilor și închiderea unor birouri, personalul 

lucrând de acasă. Multe persoane au trecut prin stres ridicat. Rugați-vă pentru liderii organizațiilor 
Alianței să găsească modalități de lucru diferite și creative, în ciuda tensiunii contextului mondial 
actual. Fie ca ei să-și găsească liniștea și mângâierea în Dumnezeu. 
 

Pregătire lingvistică axată pe comunitatea Surzilor: Statele Unite 
Peste 400 de limbaje ale semnelor au nevoie de o traducere a Bibliei. Pentru a 
răspunde acestei nevoi, Universitatea Internațională din Dallas (DIU) colaborează 
cu Echipa Globală pentru Limbajele Semnelor SIL și Societatea Biblică a Surzilor 
pentru a crea Centrul pentru Limbajele Semnelor. Acesta este unul dintre cele 

cinci centre importante de la DIU. Cei implicați în parteneriatul celor trei organizații intenționează 
să ofere instruire lingvistică axată pe nevoile comunității de Surzi. Rugați-vă pentru unitate în 
această viziune și lansarea cu succes a primelor cursuri din această vară. 
 

www.wycliffe.ro
https://wycliffe.ro/motive-rugaciune-misiune-2-8-aprilie-2020/
https://wycliffe.ro/cererea-asociatiei-wycliffe-romania-pentru-anul-2025/
https://wycliffe.ro/cererea-asociatiei-wycliffe-romania-pentru-anul-2025/
https://www.diu.edu/
https://www.sil.org/sign-languages/what-we-do
https://www.deafbiblesociety.com/


 

Cuvântul lui Dumnezeu în limba fiecărui popor 

www.wycliffe.ro 

Atelier de povestire orală a Bibliei: Papua Noua Guinee 
Instructorii pentru proiectul Povestirea Orală a Bibliei Fly River (OBS) se pregătesc 
pentru cel de-al treilea atelier planificat pentru 1-12 iunie. Tema acestui atelier 
este Lideri Slujitori. Toate povestirile biblice vor fi luate din Marcu 8-14. Cereți-I 
Domnului să ajute personalul în pregătirile lor. Rugați-vă pentru înțelepciune și 
îndrumare pentru ei să studieze și să înțeleagă informațiile importante pentru 
fiecare dintre povestiri. Rugați-vă pentru participanți și pregătirea lor. O persoană 

din comunitatea lingvistică Suki care a participat la atelierele anterioare a murit la sfârșitul anului 
2019. Rugați-vă pentru călăuzire pentru biserică și liderii comunității Suki, întrucât ei trebuie să 
decidă cine ar trebui să-i ia locul la următorul atelier. Proiectul Fly River OBS a început în 2019 și 
cuprinde o serie de șase ateliere pe o perioadă de trei ani. Șase grupuri lingvistice din provincia 
vestică sunt implicate în această pregătire. 
 
Online și față în față: Rusia 
În iulie, Wycliffe Rusia intenționează să găzduiască cursul bianual de formare, Limba și Cultura în 

Misiune. La cursul din acest an se adaugă pregătirea on-line care va începe în 
martie. Rugați-vă pentru: 

• Conexiune bună la internet în timpul pregătirii și înțelepciune în 
programare, deoarece oamenii se află în fusuri orare diferite. 

• Eficiență în pregătirea on-line pentru a pregăti studenții înainte de a ajunge. 
• Comunicare bună între personal și studenți când se întâlnesc față în față. 
• Protecție pentru personal și participanți care vin din toată Rusia. 
• Dinamica grupului, deoarece mulți intenționează să vină din diferite medii bisericești și 

educaționale. 
• Finanțele necesare pentru curs. 
• Studenții să aibă o înțelegere clară și o direcție de la Dumnezeu pentru viitorul lor în 

traducerea Bibliei. 
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