
    Știri Apme      

toată evanghelia la toate neamurile în generația noastră!

„Hassan e un tânăr student cu care m-am întâlnit pe când vizitam campusul universității din capitală. Văzând o
persoană albă în mulțime a venit să facă cunoștință cu mine. Astfel, am avut ocazia să-l invit la întâlnirea noastră
săptămânală cu studenții. La această întâlnire le-am povestit studenților întâmplarea cu David și Goliat, arătând faptul
că nu cel tare câștigă, ci cel ce se încrede în Dumnezeu. Împreuna cu Simon (tânărul cu care lucrez printre studenți), pe
când încercam să le explicăm cine e David, s-a deschis o discuție legată de Coran. După un timp, Hassan s-a retras
pentru rugăciune.  
La întoarcerea sa, m-a întrebat: Tu cauți adevărul?
Îl caut și l-am și găsit, am răspuns eu. Dar tu îl cauți?
De azi înainte vreau să caut adevărul. Ai să-mi dai o foaie și un pix? Vreau să notez întrebările la care trebuie să aflu răspuns.
Astfel au continuat discuțiile cu Hassan. Săptămâna aceasta când am mers să-l vizitez în cămin mi-a spus: Vreau să ne
mai întâlnim să discutăm despre subiectul nostru. Mă interesează să știu mai multe. Vreau să cunosc adevărul!
Asemenea lui Hassan sunt Nur, Alamin, Anis etc. - tineri care au realizat că trebuie să cunoască adevărul. În țara aceasta
cei care se întorc la Dumnezeu întâmpină foarte multe dificultăți din partea familiei și a societății. De aceea, multora le
este greu să ia o decizie finală. Rugați-vă pentru ei, ca Dumnezeu să li se descopere mai mult și să ajungă să ia decizia
definitivă de a-L urma pe Isus!

„De azi înainte vreau să caut adevărul”
Octavian R. - Face parte din Biserica Filadelfia din Lugoj și slujește într-o țară din sudul Asiei.

FEB
2016

Lucrarea care îmi dă cea mai mare satisfacție este să prezint Evanghelia de
la om la om. Deși mă aflu într-o țară musulmană și pare periculos să
discuți subiecte religioase, pentru noi, străinii, este mult mai
ușor. Localnicii sunt foarte ospitalieri și prietenoși cu străini și de multe
ori ei sunt cei care deschid discuții pe subiecte religioase. De multe ori sunt
întrebat ce religie am și pentru mine întrebarea aceasta este o ușă deschisă
pentru prezentarea Evangheliei.
În luna februarie am fost binecuvântat de vizita unui grup de șase români.
M-am bucurat de ajutorul pe care l-au oferit lucrării de aici și de
înviorarea pe care mi-au adus-o prin prezența lor. 

Am organizat diferite întâlniri cu tinerii și cu copiii, la care musulmani, hinduși, budiști, dar și creștini au putut asculta
Evanghelia. Doi dintre români, studenți ai Centrului Român de Studii Transculturale, au rămas aici pentru o perioadă de
practică de o lună. Îi mulțumesc Domnului că El cheamă oameni care să lucreze la secerișul Lui!”



„În urmă cu aproape 6 ani am primit chemarea de a sluji  Domnului printre alte
popoare. Chiar dacă uneori nu înțelegeam planul Lui Dumnezeu și încercam să
grăbesc pasul... timpul Lui este cel mai potrivit. Domnul a vorbit atât de clar inimii
mele atunci, încât indiferent prin ce am trecut sau ce s-a întamplat în acești ani,
chemarea Domnului a rămas aceeași și nu a scăzut în intensitate.
Sunt minunată de felul în care a lucrat și lucrează Dumnezeu în viața mea și de tot
ceea ce El m-a învățat în acest timp și continuă să mă învețe.  
De aproximativ trei săptămâni sunt in Albania, în mijlocul poporului căruia
Dumnezeu m-a chemat să slujesc. Încet încep să mă adaptez cu locurile, cultura și cu
oamenii. Am început să învăț limba albaneză și mă rog Domnului pentru multă
înțelepciune.
Rugați-vă pentru Albania, rugați-vă pentru mine, rugați-vă pentru credincioșii de
aici, este mare nevoie de rugăciune!
Domnul să vă binecuvinteze pentru ca sunteți parte a lucrării Lui din Albania!
Mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră!”

George & Andreea B. - Sunt trimiși de Biserica Evanghelică Română din Geneva și slujesc în India.

Ema C. - Este trimisă de Biserica Penticostală Nr. 1 din Mizil și slujește în Albania.

Din pricina secetei severe de anul trecut și absenței sezonului ploios, fântâna de la Centrul Maranatha (care cuprinde un
orfelinat, o școală biblică și o biserică) a secat aproape în totalitate și nu mai există nicio sursă de apă. 
În acest centru locuiesc 106 copii din orfelinat, 50 de studenți ai școlii biblice și alte 15 persoane care alcătuiesc echipa
de administrare a centrului. S-a luat în considerare chiar închiderea școlii biblice pe o perioadă nedeterminată.
Problema devine și mai urgentă întrucât anul acesta se preconizează a fi cel mai călduros din istoria Indiei și vara este
abia la început. 

Proiectul Apă pentru Viață

Trimitere pe câmpul de misiune
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Soluția pe termen lung constă în forarea unei noi fântâni și cumpărarea unei noi pompe de apă. Pentru întregul proces,
suma totală necesară se ridică la 8.000 de euro. Lucrătorii George și Andreea B., care colaborează în lucrarea lor
din India cu centrul Maranatha, vă cheamă să vă implicați în acest proiect. Dacă doriți să contribuiți la soluționarea
acestei situații grele, trimiteți suma de bani într-unul din conturile APME de mai jos, menționând că suma reprezintă
donație pentru Proiectul Apă pentru viață.

Bazinul de apă secat O parte din copiii din orfelinatul
centrului Maranatha


