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Nevoie de personal în echipa GSLT 

Echipa Globală pentru Limbajele Semnelor (GSLT) caută doi noi membri: o 

persoană care să se ocupe cu strângerea de fonduri pentru proiectele de 

traducere a Bibliei în limbajele semnelor și încă o persoană care să îngrijească de 

personal. Rugați-vă ca Dumnezeu să pregătească și să aducă oamenii potriviți pentru a ocupa 

aceste poziții. 

  

Restabilirea păcii în Papua Noua Guinee 

O comunitate locală din satele localizate aproape de centrul misionar Ukarumpa 

din Papua Noua Guinee este tulburată de un conflict intertribal de mai multe 

generații. În ultima lună, a reizbucnit acest conflict, care a afectat unii localnici 

care lucrează în centrul misionar. Rugați-vă ca Dumnezeu să aducă o rezolvare la acest conflict 

îndelungat. Rugați-vă ca oamenii să fie conștienți că trebuie să caute pacea și iertarea. 

  

Tabăra de odihnă: România 

Tabăra de odihnă pentru misionari organizată anual de Parteneri în Misiune 

(PIM) va avea loc săptămâna viitoare. Rugați-vă pentru un timp de înviorare 

spirituală și fizică și părtășie în Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune. Mulțumiți-I 

lui Dumnezeu pentru chemarea care a făcut-o misionarilor de a lua parte la Evanghelie și pentru 

această tabără în care pot să se încurajeze reciproc și să împărtășească experiențele lor. 

  

Testarea Scripturii de către vorbitori de limbă maternă: Global 

Când se finalizează ciorne ale traducerii Bibliei, materialul trebuie testat în 

comunitate înainte de a fi verificat și aprobat de către un consultant în traducere. 

Cel care testează nu are o expunere anterioară la porțiunea tradusă. Se pun 

întrebări despre naturalețea formulării, înțelegerea faptelor de bază și semnificația pasajului. 

Răspunsurile dezvăluie locuri unde textul are nevoie de ajustări suplimentare. Uneori este destul 

de dificil să găsești localnici dispuși și motivați să testeze materialele. Rugați-vă ca Dumnezeu să 

ofere oameni potriviți la momentul potrivit pentru a testa materialele, astfel încât membrii echipei 

să poată avansa în lucrarea lor de traducere. 

 

Întâlnire de parteneriat strategică: Asia de Vest 

O întâlnire strategică între organizațiile partenere a avut loc recent la centrul 

lingvistic local dintr-o țară din Asia de Vest. Cei prezenți au vorbit despre posibila 

începere a patru noi proiecte de traducere. Partenerii au luat în considerare cum 

să înceapă și să înainteze cu traducerea. Rugați-vă ca personalul implicat de la fiecare 

organizație parteneră să vadă aceasta ca o „lucrare de credință și osteneală a dragostei urmărită 

cu nădejde în Domnul nostru Isus Hristos” (1 Tesaloniceni 1: 3). Rugați-vă pentru călăuzirea lui 

Dumnezeu cu privire la următorii pași. 

 

  

www.wycliffe.ro
http://wycliffe.ro/motive-rugaciune-misiune-22-28-august-2019/


 

Cuvântul lui Dumnezeu în limba fiecărui popor 

www.wycliffe.ro 

Locație necesară pentru verificarea cu consultantul: Asia de Vest 

O echipă locală de traducere se pregătește pentru o verificare împreună cu 

consultantul * a cărților Rut și Iona, la începutul lunii noiembrie. Consultantul în 

traducere nu poate obține viză pentru a intra în țară. Rugați-vă ca echipa să 

găsească o locație potrivită în afara țării în care să facă verificarea. Rugați-vă ca echipa să poată 

obține actele de călătorie aprobate la timp pentru a ajunge la întâlnire. 

 

* Verificarea de către consultant. Un consultant parcurge cu atenție traducerea cu echipa, 

verificând acuratețea, claritatea și naturalețea și căutând omisiuni, idei neadecvate sau posibile 

concepții greșite. 

 

Învățând să citească folosind o aplicație pentru telefon: Rusia, Asia Centrală 

Lăudați-L pe Dumnezeu pentru impactul care îl au atât materialele tipărite cât și 

cele digitale în toată Rusia și Asia Centrală. Unii oameni învață să citească în 

limba lor ascultând și văzând textele povestirilor biblice într-o aplicație de 

telefon. Ei văd textul povestirii pe ecranul telefonului lor în timp ce aud o înregistrare a povestirii 

citite. Fiecare propoziție a textului este evidențiată pe ecran în timp ce narațiunea continuă. În 

felul acesta învață cum sunetele și cuvintele sunt reprezentate în litere. Rugați-vă ca inimile să se 

deschidă și viețile să fie schimbate prin auzirea și citirea Cuvântului. 
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