
Inspirând o generație pentru Cristos! 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

                                                                        

 

                                                                                                                                 

 

 

 

  

        De când am ajuns în Macedonia, Dumnezeu a adus în jurul nostru mulți tineri și copiii. Am înțeles că investind în ei, 
putem influența o generație pentru Cristos în speranța că ei vor fi următorii ucenici ai  Lui Isus. 
      Printre cei mici 
      La after-school lucrurile merg foarte bine. Ne bucurăm să fim alături de acești copii și să vedem schimbări în viețile lor.  
 În una din zile a venit în vizită mama unei fetițe și ne-a mărturisit cât de satisfăcută este de evoluția Hanei, fetița ei, dar și 
a altor fetițe din clasa Hanei care vin de asemenea la after-school . Proprietarul case unde se află lucrarea after-school a 
vândut casa, iar mama Hanei ne-a rugat ca dacă ne mutăm, sa găsim undeva aproape, ca să poată continua să își lase fetița 
la noi. Însă Dumnezeu a făcut în așa fel încât noul proprietar dorește să continuăm acolo și nu mai este nevoie să ne 
mutăm. 

Lucrarea grupelor de casa 
 Familia lui Alban am cunoscut-o în urmă cu aproape 5 ani. Pe 
parcursul acestor ani s-a investit mult în fiecare membru al familiei 
și suntem recunoscători că Dumnezeu ne ajută să vedem roade .  
     O ultimă experiență pe care am vrea să o împărtășim cu 
dumneavoastră este legată de Sandri, băiețelul familiei.  Chiar dacă 
are doar 8 ani, el este foarte pasionat de Domnul Isus și îi place 
mult sa citească Biblia, să se roage și să cânte.  
      Când i-am învățat pe copii să se roage, le-am dat fetelor un 
jurnal în care să își scrie rugăciunile ca să se exprime mai ușor. 
Atunci Sandri abia învăța să scrie așa că lui nu i-am dat. Însă în 
urmă cu câteva zile, surorile lui mi-au spus ce mult îi place lui 
Sandri să se roage și mi-au cerut să ii dau și lui un jurnal în care  
să îi poată scrie Domnului Isus. 
      Am fost foarte bucuroși să vedem câtă pasiune a pune acest 
copil în relația lui cu Domnul 

Consiliere și decizii noi  
      Pentru câteva săptămâni Nicușor împreună cu un 
pastor macedonean s-au implicat în consilierea unui 
tânăr albanez care avea probleme cu drogurile. De 10 
zile acest tânăr este într-un centru creștin de 
reabilitare unde primește ajutor și zidire spirituală. Ne 
rugăm pentru o transformare și un început nou 
în Hristos! 

Proiecte educaționale 
Marția și joia la centrul Agape ținem cursuri de limba 
engleză pe. Dorim ca prin această activitate să construim 
poduri către comunitatea de albanezi. Atunci când apare 
oportunitatea, ne bucurăm să dăruim noi testamente 
studenților și să vestim 
Evanghelia! 

Motive de rugăciune: 
Putere și eliberare în viața lui Suat și harul de a începe din 
nou alături de Dumnezeu. 
Călăuzire zilnică și ungere în lucrările în care suntem 
implicați. 
Însoțirea evanghelizării de la sfârșitul lunii cu semne și 
minuni!  
Nașterea Deborei 
 

Devenind părinți 
Erza a împlinit 8 ani și am ne-am 
străduit să îi facem ziua frumoasă.  
  Am dori însă să vă cerem suportul în 
rugăciune pentru Debora. Ea mai are 
7 săptămâni până urmează să nască și 
are nevoie de putere în slujire și 
adaptarea pentru noul statut, acela de 
mamă.  
   Credem că Dumnezeu va folosi acest 
nou sezon din viața noastră pentru 
extinderea împărăției Lui iar copilașul 
va fi o binecuvântare pentru acest loc!  

Cadouri pentru cei mici 
Și în această lună am avut posibilitatea să aducem un 
zâmbet pe fețele celor mici prin dăruirea unor cadouri 
într-o școală de albanezi din zonă. Am urmărit în special 
ca aceste cadouri să ajungă la cei orfani! Dumnezeu să 
binecuvinteze acești copii 

!  


