
 
 

An nou, oraș nou 

Vă scriem această scrisoare din regiunea Erongo, orașul Swakopmund (pronunțat „Suacopmund”) unde ne aflăm 

de la începutul lunii februarie. Mutarea aceasta a fost făcută spre binele familiei noastre, dar și al lucrării pe care 

o desfășurăm, deoarece aici avem ocazia să dezvoltăm parteneriate și să lucrăm în echipă.  

 

Regiunea Erongo este foarte căutată ca zonă turistică, aflându-se la oceanul Atlantic, ceea ce face să fie mai 

dezvoltată economic decât altele. Populația de 150. 400 de locuitori este compusă din persoane aparținând tuturor 

grupurilor etnice din țară, iar, după limba engleză, cea mai utilizată este limba afrikaans în această zonă.  

 

Ca peste tot în țară, și aici discrepanța dintre bogați și săraci este foarte mare, și trecând dintr-un cartier în altul ai 

impresia că treci prin două lumi diferite.  

 

        

Cartierul Mondesa, Swakopmund                      Imagine din centrul orașului 

 

Noi oportunități de slujire 
Mutarea în această regiune ne oferă noi oportunități de slujire, dintre care vrem să menționăm lucrarea cu copiii 

din internatul Hoff Meyer. Există aici obiceiul să-ți trimiți copiii la școală departe de casă, indiferent cât de mici 

sunt, și să-i lași în grija rudelor sau a școlilor cu internat. Acest lucru deschide ușa pentru lucrătorii creștini să 

investească în viața copiilor. Ne rugăm pentru acești copii să crească în frică de Domnul, iar când vor fi adulți 

să poată răspândi dragostea lui Cristos în națiunea lor. Biblia ne oferă această încredințare prin cuvintele lui 

Solomon „Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la 

ea.” (Proverbe 22:6) 



 
Împreună cu copiii din internat, de la clasa 1 până în clasa a 7-a 

             

Luca se simte în largul lui printre copiii din internatul Hoff Meyer 

 

 
 

Lucrarea cu copiii din internat a fost începută de familia Teixeira (citit Teișera), cu care ne-am împrietenit de cum 

i-am întâlnit. Jeff și Adriana, împreună cu cei doi copii, sunt misionari brazilieni aflați în această regiune de doi 

ani.  

 

 

 



 

Un nou membru în familie 

Dorim să împărtășim cu voi bucuria de care avem parte anul acesta, și anume aceea că așteptăm să se nască al 

doilea copilaș la începutul lunii mai (o fetiță). În Kavango, unde ne aflam înainte, pentru naștere ar fi trebuit să 

călătorim 130 km până la spital. Aici avem spital în oraș și medici pricepuți. 

 

O veste tristă din Chetto 

Zilele trecute am primit o veste foarte tristă din Chetto. Soner este unul dintre oamenii de bază din acest sat, el e 

liderul bisericii. Cu mai mulți ani în urmă și-a pierdut soția, și de atunci locuia singur cu fetița lui. Brusc, fetița 

lui s-a îmbolnăvit, a dus-o la clinica din sat, însă - ne spune el - nu a fost nimeni să o trateze. În câteva zile fetița 

de 7 ani s-a stins, iar el a rămas singur. Pe noi ne-a sunat abia după ce ea plecase la Domnul, astfel că nu l-am 

putut ajuta cu niciun sfat și nici cu rugăciune. Ne-a întristat enorm această veste și nu putem decât să-i cerem 

Domnului să-l mângâie, să-l țină tare și credincios în lucrare.  

 

Lucrarea printre boșimani continua 

În aceste sate vom continua să ne implicăm supraveghind lucrarea de la distanță, însă un lucru planificat pentru 

anul acesta este construcția celei de-a doua clădiri pentru credincioșii din Pipo. Lucrăm la organizarea unei noi 

echipe de frați care doresc să ridice această clădire la începutul verii. Rugați-vă ca toate lucrurile să se așeze, frații 

să-și poată cumpăra biletele de avion și să primească viza fără probleme.  

 

Între timp, fratele păstor Jeke, pe care vi l-am mai prezentat și altă dată, se implică pe sate împreună cu noi, 

vizitând și încurajând regulat cele două biserici. Având studii teologice, el obișnuiește să organizeze diferite 

cursuri biblice, iar cei din Chetto și Pipo i-au cerut să le ofere și lor câteva cursuri de bază. Suntem recunoscători 

Domnului pentru un prieten cum e pastorul Jeke, dedicat, credincios și gata să sacrifice timp prețios pentru frații 

boșimani fără să aștepte nimic în schimb. 

 

La fel și voi, știm că sunteți alături de noi dedicați și credincioși. Mulțumim Domnului că nu suntem singuri, ci 

avem oameni care se roagă și dăruiesc pentru lucrarea din Namibia. Domnul să vă binecuvinteze pe voi, cei care 

nu obosiți în facerea binelui! (Galateni 6:9) 

 

Cu multă dragoste din Namibia, 

 

Sandu și Marinela Maghiar 

 

RUGAȚI-VĂ ÎMPREUNĂ CU NOI 

 

Mulțumiți Domnului împreună cu noi pentru fratele păstor Jeke și rugați-vă pentru familia lui (soția - Kaleni 

care este însărcinată, cei trei copii - Rosa, Sundano și Achim). 

 

Rugați-vă pentru o bună organizare a vizitei din partea fraților români în luna iunie, pentru bani de bilete de 

avion și pentru vize. 

 

Să fim alături de fratele nostru Soner, care tocmai și-a pierdut fetița de 7 ani, el fiind văduv de mai mulți ani 

deja. Cerem Domnului să-l mângâie și să nu îngăduie ca această mare încercare să-l doboare, ci să rămână tare 

în credință.  

 

Dorim călăuzire din partea Domnului în legarea de parteneriate locale în regiunea Erongo. 
 

 


