FUNDAȚIA APME

Vă transmitem din toată inima și vă dorim sănătate, putere și biruință în tot
ceea ce faceți. Vă dorim un an binecuvântat, în care să aveți experiențe deosebite
cu Dumnezeu, să fiți ocrotiți și păziți de Domnul și pacea Sa, harul Său să se
reverse peste fiecare dintre dumneavoastră.
Mergând și vizitând pe frații noștri în credință din diferite sate, am văzut o
mare nevoie în mijlocul acestor familii de a fi încurajați, susținuți în diferite moduri
dar mai ales în rugăciune datorită mai multor motive care le-au afectat viața în
ultimii ani, când viața lor a suferit o turnură dramatică datorită Covid 19.
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Ne bucurăm de aceea că am avut întotdeauna sprijin și susținere din partea
dumneavoastră dragi frați și surori pentru ca împreună să putem fi o binecuvântare
pentru toți acești oameni din West Nile - Arua.
În decembrie am organizat la biserica din Arua petrecerea copiilor unde au
venit peste 150 de copii din cartier, acești micuți sau bucurat de povestioare,
cântecele, versete biblice, jocuri, dulciuri și o masă caldă.
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Cu ajutorul Domnului și prin implicarea dumneavoastră în toate aceste
proiecte am putut să finalizăm forarea de fântâni în satele Obaciko, Aupi, Acivu,
Oleni și Ezuku-Ayivu în districtul Arua, care au încă o mare problemă cu
asigurarea apei potabile pentru locuitorii acestor ținuturi.
Prin dăruirea deosebită a fraților din Baru , am organizat o tabără medicală
în satul Lumara și pentru că timpul și locul a fost de așa natură, am proiectat filmul
Isus în limba locală pentru a continua să evanghelizăm și alți oameni din acest sat.
Domnul să fie slăvit.
Prin interacțiunea cu anumite persoane din Arua și alte orașe din zona West
Nile, am înțeles că e foarte necesar să începem să evanghelizăm și alte zone
importante la nord și sud de Arua.
Astfel că începând cu luna noiembrie s-a organizat o săptămână de
evanghelizare în orașul Koboko care se află la 50 km depărtare de noi, mai la nord
de Arua, într-o zonă predominant musulmană.

Suntem mulțumitori Domnului pentru rodul binecuvântat, cu peste 50 de
suflete care s-au predat în acea perioadă în Koboko, și aceștia vin de acum, la
intâlniri de grup în fiecare săptămână. De aceea ne rugăm pentru creșterea lor
spirituală manifestată prin dorința de a încheia un legământ cu Dumnezeu în apa
botezului.

Pentru că Domnul a pus în inimile noastre dragostea Sa și dorința de a ajuta
pe aproapele nostru, am primit suport financiar din partea dumneavoastră dragi frați
și surori, și cu ajutorul Domnului și al autorităților din învățământ am înscris în
acest an școlar peste 90 de copii la diferite școli (guvernamentale).
În acest timp am fost implicați de asemenea să pregătim terenul și să
începem lucrarea pentru fundația bisericii care v-a fi construită în satul Lumara
împreună cu frați din Baru care sunt dedicați să slujească Domnului și lărgirii
împărăției Sale printre triburile ugandeze.

Cu ajutorul Domnului și al fraților care au venit în luna martie am pregătit
fundația la biserica din Lumara și așteptăm cu nerăbdare să vină următoarea echipă
pentru a finaliza clădirea bisericii.
Frații din Baru au dăruit și o masă caldă și s-au bucurat împreună cu noi să
avem părtășie cu frați bisericii din Lumara, dar și de prezența multor persoane care
locuiesc în Lumara și care se bucură foarte mult că vor avea o biserică și că
Dumnezeu îi iubește și vrea să-i binecuvânteze ca și comunitate.
Vă mulțumim pentru slujirea dumneavoastră și pentru susținerea noastră în
rugăciune și mijlocire și de asemenea pentru susținerea financiară, pentru tot ceea
ce faceți dumneavoastră acasă, pentru ca lucrarea Domnului să meargă mai departe
și tot mai multe suflete să fie mântuite printre triburile care locuiesc în Uganda.
Cu dragoste și respect vă binecuvântăm în numele Domnului Isus.

Marius și Marga Brădean

