Dragii mei,
Stiu ca in aceasta perioada in multe biserici din Romania se organizeaza “Sarbatoarea multumirii” si
anul acesta, desi nu voi participa la nicio sarbatoare de acest fel, am o lista foarte lunga cu motive de
multumire si as dori sa impartasesc cateva si cu voi.
Dupa cinci ani in care am venit in Uganda pentru cate o luna in fiecare vara, sunt fericita ca la finalul
celei de a sasea misiuni cu o echipa pe termen scurt, pot ramane aici pentru un an.

Echipa de misiune din Uganda
12 septembrie-9 octombrie 2016

Ii multumesc Domnului pentru fiecare persoana care a fost parte din echipa de misiune din
acest an si chiar daca am avut parte de multe provocari in decursul lunii care a trecut, ma
bucur ca am reusit sa realizam o mare parte din lucrurile pe care ni le-am propus.
Asa cum stiti, proiectul de constructie a bazei de misiune din Buyaga este in plina
desfasurare, echipa care a fost aici pentru o luna a muncit intens si cladirea viitoarei biblioteci
este ridicata si cat de curand se vor monta usile si geamurile si va fi pus acoperisul.

Timpul petrecut cu copiii predand lectii biblice , facand lucru manual, cantand, povestind, sau
jucandu-ne a fost de fiecare data o delectare si o reala binecuvantare.
Copiii de aici stiu sa arate atat de clar ca se bucura de fiecare moment in care li se acorda
atentie sau orice lucru mic, insa imi este foarte greu sa descriu in cuvine bucuria generala
atat a parintilor, cat mai ales a celor mici atunci cand am impartit impreuna cu echipa
ghiozdane cu rechizite. Zambetele lor ne-au umplut si noua inimile cu bucurie si
recunostinta, dar am fost si mai impresionata atunci cand cativa din peste cei 300 de copii
care au primit ghiozdane ne-au spus ca vor continua sa se roage pentru noi si pentru toti cei
din Romania care au daruit bani pentru ghiozdanele lor!

Personal, sunt extrem de multumitoare pentru pastorul Fred Mazune si familia lui, pentru
lucrarile frumoase pe care le coordoneaza si in care ma voi implica si eu in acest an si pentru
ajutorul neconditionat pe care mi l-a acordat in gasirea unui apartament de inchiriat in care
sa locuiesc in conditii bune si in siguranta . Ce bine ca Dumnezeu are oameni de-ai Lui in
fiecare colt al lumii!

Sunt profund recunoscatoare Domnului pentru fiecare dintre voi, cei care va rugati pentru
mine, imi scrieti sau imi transmiteti mesaje prin cei din familie sau ma sustineti financiar in
lucrarea de misiune; sunteti o incurajare extraordinara!!!

Am si in continuare nevoie de ajutorul si harul Domnului si contez pe rugaciunile voastre pentru
urmatoarele motive:







Sa am in continuare sanatate si multa energie pentru a face fata tuturor lucrarilor pe care
vreau sa le continui si celor in care urmeaza sa ma implic.
Sa reusesc sa ma instalez cat mai repede in apartament si sa nu am probleme cu sobolanii.
Sa pot incepe cat mai curand lectiile de Lugisu – limba locala care se foloseste in aceasta
zona .
Domnul sa imi dea multa intelepciune si rabdare in relatiile cu toti oamenii cu care intru in
contact, dar in mod deosebit cu cei care se ocupa de santierul bazei de misiune si cu copiii
din sat si parintii lor, pentru a putea fi o marturie buna in orice situatie.
Pentru viitor, imi doresc sa initiez un grup de studiu biblic si socializare pentru studenti si am
nevoie de intelepciune sa stiu cand si in ce format este cel mai bine sa incep.

Va doresc si in continuare o toamna cu belsug de har si rod bogat pentru Cer!
Cu mult drag,
Naomi Vesa

