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Dedicarea pasajelor traduse în limbajul semnelor românesc 

Sâmbătă, 28 septembrie, la Cluj-Napoca, va avea loc sărbătoarea dedicării celor 

32 de pasaje traduse de către echipa de Surzi. Pentru a urmări înregistrările 

pasajelor accesați această pagină sau puteți instala aplicația „Deaf Bible” pe 

telefon. Rugați-vă ca Scriptura în Limbajul Semnelor Românesc să fie primită cu bucurie și să fie 

înțeleasă și folosită la slujbele de închinare. Rugați-vă ca lucrarea de traducere să continue și 

Cuvântul să aibă un impact deosebit în schimbarea vieții în comunitățile de Surzi. 

 

Sărbătorim Ziua Traducerii Bibliei: Statele Unite 

În 1966, Senatul SUA a proclamat ziua de 30 septembrie a fi Ziua Traducerii Bibliei 

în Statele Unite. William Cameron Townsend a vorbit la prima celebrare a Zilei 

Traducerii Bibliei și s-a referit la „fiecare națiune, trib, popor și limbă, stând în 

fața tronului”, așa cum este descris în Apocalipsa 7:9. El a declarat: „Credem că Dumnezeu ne-a 

chemat să ajutăm ca acest verset să devină realitate. Aceasta nu este o sarcină imposibilă. Dar este 

dificil. Mulți nu își dau seama cât este de necesară traducerea Bibliei în întreaga lume.” Rugați-vă 

ca sărbătoarea să inspire oamenii și bisericile să se implice în a se ruga și a sprijini traducerea 

Bibliei din întreaga lume. 

 

Consultarea Media și Distribuirea din Eurasia 2020: Thailanda 

Consultarea Media și Distribuirea din Eurasia va avea loc în Thailanda, în perioada 

30 martie - 2 aprilie 2020. Vor fi patru zile de instruire înainte și după eveniment. 

Se așteaptă să participe aproximativ 900 de persoane reprezentând în jur de 80 

de țări și 230 de organizații. Înregistrarea online se va deschide la 1 octombrie. Cereți-I lui 

Dumnezeu să ofere personal administrativ suplimentar urgent pentru acest eveniment. Rugați-vă 

să se acorde vize pentru sutele de oameni care vor dori să participe din țările care necesită vize 

pentru a intra în Thailanda. Pentru a vă înscrie în echipa de rugăciune de 24 de ore contactați: 

prayer@emdcon.org. Pentru mai multe informații, contactați: info@emdcon.org 

 

Nevoie de directori noi de înregistrare: Regiunea mediteraneeană 

O echipă de oameni cu diferite abilități este necesară pentru a face disponibile 

înregistrările Bibliei. Cei cu capacități tehnice sunt esențiali pentru a realiza o 

înregistrare bună. Doi localnici care au condus înregistrarea povestirii Moise într-

o limbă din regiunea mediteraneeană s-au mutat la alte lucrări. Mulțumiți pentru munca lor bună. 

Cereți-I lui Dumnezeu să ofere oameni suplimentari pentru a direcționa înregistrările viitoare în 

această limbă. 

 

Impactul tipăririi speciale pentru liderii religioși: Asia de Sud 

Membrii unei echipe de traducere care lucrează în regiunea mediteraneeană au 

călătorit în Asia de Sud. S-au întâlnit cu urmașii lui Hristos care își împărtășesc în 

mod activ credința în comunitățile lor. Ei folosesc o ediție specială a Evangheliilor 

și a Faptelor Apostolilor pe care echipa a tradus-o într-o limbă de comunicare mai largă. Echipa a 
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fost inspirată de mărturiile pe care oamenii le-au împărtășit despre transformarea în comunitatea 

locală. Coordonatorul proiectului a împărtășit: „Am fost foarte încurajat să văd impactul pe care îl 

are traducerea în țara respectivă și modul în care este utilizată în școli și universități.” Rugați-vă 

pentru sprijinul continuu din partea comunității și transformarea ei. 

 

Organizația are un nou director: Federația Rusă 

O organizație parteneră care contribuie la traducerea Bibliei în Rusia și în unele 

țări din jur are un nou director. Rugați-vă pentru o tranziție bună atât pentru 

directorii care pleacă, cât și pentru cei care vin și pentru familiile lor. Noul 

director călătorește pentru a se întâlni cu colegii și partenerii. Rugați-vă să înțeleagă imaginea de 

ansamblu a nevoilor și activităților de traducere a Bibliei din regiune. Rugați-vă pentru 

înțelepciune pentru ea ca să direcționeze etapele viitoare ale acestei organizații. 

 

Ateliere de povestire a Bibliei: Regiunea mediteraneeană 

Povestirea orală a Bibliei este o strategie pentru a oferi acces la Scriptură 

persoanelor care nu sunt bine servite de Biblia în formă tipărită. Au fost mulți 

participanți la atelierele de povestire orală a Bibliei desfășurate în acest an în 

regiunea mediteraneeană. Rugați-vă să pună în practică această pregătire și să înceapă proiecte de 

povestire în comunitățile lor. Rugați-vă ca povestirile să dea roade în viața celor care le 

împărtășesc și a celor care le aud. 
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