FOREVER AQUA MISSION- 2017 overview
Forever Aqua Mission este o misiune care a
început în Uganda în anul 2015, cu scopul de
a oferi apă în partea de nord-est a Ugandei
(Regiunea Karamoja). Această binefacere ne
deschide ușa pentru a propovădui evanghelia
Domnului

Isus

acestor oameni. Această

misiune cuprinde mai multe programe de
aprovizionare, care includ: mâncare, haine,
saltele, cearceafuri, materiale de școală, și
multe altele. Regiunea Karamoja suferă de o
sărăcie extraordinară, și o foamete cumplită:
jumătate din populație nu au ce să mănânce sau cu ce să se îmbrace.
Idea de a începe această misiune a fost inițiată de Marian și Rodica Volintiru, împreună cu
Nicu Topan. Această misiune a fost și este susținută de comunitatea de Români, de
comunitatea de Canadieni și de mulți alți oameni generoși din toată lumea.
Regiunea Karamoja cuprinde de șapte zone: Moroto, Abim, Kotido, Kabong, Nakapiripiriti,
Amudat și Napak. Regiunea suferă de o mare secetă, care uscă puținele pâraie din zonă,
uscă culturile oamenilor și pășunile animalelor încât unii oameni ajung sa moară iar mulți
își pierd orice speranță. Acesta este motivul principal de ce noi le propovăduim evanghelia
Domnului Isus, pentru ca ei să Îl descopere pe Dumnezeu, singurul care poate să le
transforme viețile și să le îi umple inimile cu bucuria Lui.
Acțiunile misiunii din ultimii 2 ani:
➢ Am primit harul să săpăm 13 fântâni, dintre care 5 sunt în construcție. Regiunile în
care sunt construite se pot vedea în tabelul de pe următoarea pagină. Fiecare fântână este
folosită de aproximativ 1000 de persoane in fiecare 24 de ore (zi și noapte). Aceste
puține fântâni sunt aglomerate și folosite peste măsura de către oameni și animalele lor.
Este nevoie să construim în continuare!
➢ Am primit harul să îi ajutăm cu mâncare, haine, saltele, cearceafuri, si materiale de
școală și cu alte lucruri necesare.
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YEAR
2015
2016
2017

LOCATION

DISTRICT

# OF WELLS

STATUS

Acherer village, Loputuk

Moroto

1

Construite

Nakodokodoi

Kotido

1

Construite

Ilomaratoit, Iriri

Napak

1

Construite

Jalusalem Village, Morulem

Abim

1

Construite

Liling village, Nyarikidi

Abim

1

Construite

Nyarikidi Village, Apeitolim

Abim

1

Construite

Ajelek village, Morulem

Abim

1

Construite

Canan village, Morulem

Abim

1

Construite

Tokora village

Nakapiripiriti

1

În construcție

Namaru village

Nakapiripiriti

1

În construcție

Nakaperemoru

Kotido

1

În construcție

Lolo

Amudat

2

În construcție

➢ Într-una din ultimele călătorii în Karamoja (Dec. 2016) am avut oportunitatea să vizităm
toate fântânile pe care le-am construit. Suntem plini de bucurie să mărturisim că am
botezat 5 persoane care L-au acceptat pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor
(satul Iriri). Aceștia erau foarte fericiți să fie binecuvântați cu aceste fântâni si cred că
Dumnezeu poate să le transforme viețile.
Și noi suntem foarte fericiți să vedem cum Domnul lucrează în această regiune si ne rugăm
ca să continue să lucreze pe aceste meleaguri. Toată slava fie a lui Dumnezeu!
“Domnul să-ți răsplătească fapta și răsplata să-ți fie deplină din partea Domnului, Dumnezeul lui Israel, sub
aripile Căruia ai venit să te adăpostești!”

(Ruth 2:12).
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