
 

După un an de acomodare în sudul Africii, împreună cu coordonatorul meu, ne-am gândit 

că este timpul să lucrez mai mult ca și consultant, instruind pe alții să lucreze la nivel local. 

Rugați-vă pentru călăuzire. 

Maria, la birou, combină lucrarea Resurse Umane cu alte responsabilități ca și Asistent 

Personal pentru Directoare. Acasă, după-masa, este ocupată ajutând pe Miriam și Levi cu 

temele. Duminica mergem la două biserici, în timpul săptămânii facem un curs Alfa, și 

copiii merg la un program de copii. Și-au făcut câțiva prieteni cu care se vizitează 

ocazional. Mulțumim pentru rugăciuni. 

Suntem mărturie a faptului că Dumnezeu poate să trimită şi să susţină misionari din 

România pe termen lung. România are mare potenţial pentru misiune, fiind printre ţările cu 

cele mai multe biserici din Europa de est şi cu mulţi tineri credincioşi Domnului.  

 

Dacă sunteţi interesaţi în misiune sau doriți informaţii despre traducerea Bibliei, 

contactaţi Wycliffe România. Suntem mulțumitori Domnului pentru: puterea Mariei în 

lucrarea de le birou și de acasă, progresul copiilor la școală, spiritual, și cu 

prietenii, progresul în selectarea setului de pasaje Biblice relevante pentru popoarele 

San, ajutorul Domnului în ateliere și în procesul de traducere a Cuvântului în limbile 

San, credincioșia Domnului care este mereu cu noi și pentru credincioșia suporterilor 

noștri. 

Misionarii dumneavoastră, 

Ruben, Maria, Miriam si Levi Dubei. 
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 Editorial. Despre îndrăzneala în rugăciune, predicare, lucrare şi vorbire ! 
  
 Îndrăzneala de la Dumnezeu, o primim dacă : 
 1. Trăim viaţa de credinţă ... nu doar vorbim despre ea : „Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, 
nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr şi ne 
vom linişti inimile înaintea Lui, în orice ne osândeşte inima noastră; căci Dumnezeu este mai 
mare decât inima noastră şi cunoaşte toate lucrurile. Preaiubiţilor, dacă nu ne osândeşte inima 
noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Şi orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim 
poruncile Lui şi facem ce este plăcut înaintea Lui”. (I Ioan 3 : 18 – 22). 
 2. Suntem motivaţi de dragoste : „În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu 
numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu o mare îndrăzneală. Căci ştiţi că, din 
dragoste pentru voi, am fost aşa printre voi”. (I Tesaloniceni 1 : 5). 
 3. Trăim în unitate cu ceilalţi creştini şi ÎL rugăm pe Domnul Isus prin rugăciunea făcută 
în comun : „Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu 
şi au zis : „Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul 
Tău cu toată îndrăzneala” ... După ce s-au rugat ei,  

 s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; 
 toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi  
 vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală” (Faptele Apostolilor 4 : 24, 29, 31). 

4. Ne încredem în Dumnezeu :„Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu, prin Hristos. Nu 
că noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia 
noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, ... Fiindcă avem, dar, o astfel de nădejde, noi 
lucrăm cu multă îndrăzneală”. (II Corinteni 3 : 4 - 5, 12). 
5. Cerem susţinerea în rugăciune. Apostolul Pavel le scria Efesenilor : „Faceţi în toată 
vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi 
rugăciune pentru toţi sfinţii şi pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea 
cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanţuri sunt; 
pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc”. (Efeseni 6 : 18 – 20).  
 Ucenicii când au avut o problemă comună, s-au rugat toţi împreună ... în acelaşi 
timp ! Este interesant de observat, că de-abia după această rugăciune apare îndrăzneala, în 
Faptele Apostolilor (... a se vedea Fapte 9 : 27, 29; 13 : 36; 14 : 3; 18 : 26; 19 : 8; 26 : 26) !                  
  

                        Anunturi :  

• Cei care doresc să contribuie la misiunea externă 
 o pot face, prin cutiile care vor fi puse atât dimineaţa cât şi 
 și seara ! 
• Zilele de post, pentru Biserică : Luni A-B, Marţi C-D 
Miercuri E, F, G, H, Joi I, J, K, Vineri L, M, N, O iar  
Sâmbătă de la litera P - Z. Duminica (dim.) toţi cei  
ce pot. Binecuvântarea Domnului să fie peste toţi ! 
• Duminica viitoare sărbătorim atât Cina Domnului  
cât şi Intrarea Domnului în Ierusalim, (Floriile) ! 

 

• A trecut la Domnul sora Lupu 
Floarea, înmormântarea a fost 
ieri. Să ne rugăm pentru Rodica 
şi pentru Liviu, cei doi copii ! 

ieri 



9 Stropi de Har ! 

 Multă înţelepciune mai îmi trebuie ... că puţină am ! 
 Un proverb adaptat : Nu lăsa pe mine, ce poţi face azi ! 
 Nimeni nu laudă mistria pentru zidul cel drept făcut ! Nu lăuda unealta, ci pe CEL 

care o foloseşte pentru lucrările Lui ! 
 Ne îmbuibăm de lume şi ne mirăm că suntem goi de Cer ! 
 În Adunarea Lui Isus, învăţ împărţirea cu alţii ! 
 Când doi se ceartă, al treilea câştigă ... Cel Rău. Dar cine pierde ? Cei doi + 

UNUL ! 
 A pescui nu înseamnă a face baie acului, în care se află momeala ! Şi eu am 

încercat o dată să pescuiesc ... dar se pare că peştii nu au observat ! Aşa sunt şi 
unele evanghelizări ... 

 Pilda talanţilor în versiunea actuală : Au fost odată trei oameni, (trei fraţi), care 
mergeau la aceeaşi Biserică şi ÎL slujeau pe Acelaşi Dumnezeu, dar fiecare în 
felul lui. Doi, cum puteau mai bine, iar unul, cum putea mai rău. Pentru toţi EL 
era Domn, în vorbire ... dar pentru unul nu era şi în practică, fiindcă el, de fapt 
ascundea în Pământ ceea ce era pentru Cer ... 

 Iona. Pescarul a ajuns să fie peşte, iar peştele a ajuns să-l pescuiască ! 
Neascultările  noastre creează situaţii ciudate : omul (care este pescar), devine 
peşte, iar peştele devine pescar ... pentru trei zile ! Omul, care în mod normal, 
înghite peştele, este înghiţit de peşte ... omul devine hrana problemelor şi 
necazurilor, (pe care singur şi le face), iar ele îl consumă ! Pentru a se îndepărta 
de Dumnezeu, Iona foloseşte corabia, deşi ea a fost creată iniţial ca un loc de 
salvare, de apropiere faţă de EL. Dumnezeu are mijloace de transport cel puţin 
ciudate : peştele, (de exemplu) ! ... Dacă ar fi trăit în zilele noastre, ar fi intrat în 
Cartea Recordurilor, fiind primul pasager al unui peşte ... deşi peştele l-a dus 
acolo unde el nu a vrut să meargă iniţial ! 

 „Fiule dă-Mi inima ta ...”. Iar tu ai grijă ce faci cu ochii ! Cuvântul scrie clar : 
„Fiule, dă-mi inima ta şi să găsească plăcere ochii tăi în căile mele.” (Proverbe 
23 : 26).  

 Cum se scrie : Nimic sau Ni-Mic ?  
 Înduri ... gânduri ? 
 „Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din 

ucenicii Lui I- a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe 
ucenicii lui.” 

1. Noi ÎL învăţăm pe Isus cum  /  ce să ne înveţe ! ÎL învăţăm pe Învăţătorul căruia ÎI 
cerem să ne înveţe ! Vrem să învăţăm de la EL, dar doar ceea ce dorim noi ! 

2. Isus, nu ştia că trebuie să-i înveţe rugăciunea ? Ei au cerut o formulă iar Isus le-a 
dat-o ! Dar rugăciunea este o viaţă de cerere, nu doar cinci minute de vorbă ... 
cu EL ! Cinci minute de cuvinte ! I-a învăţat ceea ce au cerut ... era un prim pas 
pe calea rugăciunii ! Dar ucenicii au învăţat nevoia de rugăciune văzându-I viaţa 
de rugăciune ! I-a învăţat mai întâi prin exemplul personal ! 

3. O altă lecţie, care este pentru învăţători : Este mai bine să-i laşi pe cei pe care îi 
înveţi ... să-ţi spună ei nevoile lor ! 

 

Vești de la familia Dubei- 
Călăuzește-mă pentru Numele 
Tău 

„Căci Tu eşti Stânca mea, Cetăţuia mea, şi 

pentru Numele Tău mă vei povăţui şi mă 

vei călăuzi.” Psalmul 31:3 

În perioada 1-19 februarie am fost din nou 

în Botswana. Fiind parte dintr-un comitet, primele zile am lucrat la selectarea pasajelor 

Biblice pentru a forma un fel de mini Biblie care să comunice clar mesajul lui Dumnezeu 

pentru popoarele San (Bushmen). Rugați-vă pentru călăuzirea Domnului în finalizarea 

acestei lucrări. După aceea am ținut două ateliere continuând traducerea orală a pasajelor 

Biblice selectate, cu cele două proiecte, Naro, și //Gana & /Gui. Cu ajutorul Domnului am 

reușit să finalizăm încă trei pasaje, care au fost traduse și memorate, am descoperit 

adevărurile comunicate în aceste pasaje, au fost împărtășite cu prietenii lor, și au fost 

înregistrate. Aceste înregistrări au fost verificate de un consultant în traducere, s-au făcut 

schimbările necesare și astfel pasajele au fost finalizate și pot fi folosite ca Scriptură 

standard. Totuși atelierele acestea nu sunt așa de ușoare după cum par. De data aceasta, 

temperaturile ridicate din deșertul Kalahari au afectat lucrul, somnul, și chiar pofta de 

mâncare. La sfârșitul perioadei am fost epuizat. În general, pentru că participanții lucrează 

ca voluntari, nu sunt foarte motivați. Unii se duc mai de grabă acolo unde primesc ceva 

venit, alții vin după ce-și termină treburile sau când au timp, dar câțiva fac sacrificii și vin cu 

credincioșie. Ne rugăm ca, după cum a fost un punct de întoarcere în viața ucenicilor lui 

Isus, la fel să se producă o schimbare și în viața acestor ucenici. Oricum, în timp ce 

lucrăm, ne gândim și ne rugăm ca Domnul să ne călăuzească către strategii mai eficiente 

în lucrarea cu oamenii aceștia, care au fost batjocoriți și tratați ca sclavi de alte popoare; 

pe care Satan caută să-i distrugă prin alcool, familii destrămate, și lipsa nădejdii, dar pe 

care Domnul îi iubește, și-a dat viața pentru ei, și ne-a trimis pe noi să le aducem Cuvântul 

speranței și restaurării. Ne gândim să continuăm lucrarea într-un mod mai profesional, să 

plătim pe unii mai calificați care să lucreze săptămânal la acest proiect. Metoda aceasta 

are puncte pozitive și negative; ar fi mai rapidă și ar da un produs mai de calitate. Pe de 

altă parte ar putea afecta negativ folosirea și răspândirea Cuvântului, pentru care oamenii 

nu vor fi plătiți. Pe 24-25 martie, se va întâlni comitetul Parteneriatului Biblic San unde vom 

lua decizii pentru a lucra mai eficient. Vă cerem rugăciune pentru călăuzire; de asemenea 

rugați-vă pentru maturitatea lucrătorilor care să își asume responsabilitatea de a da 

oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu în limbile lor. 


