
OCTOMBRIE  2015  

Betuel și Bianca 
 „De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează 

împreună spre binele celor ce iubesc pe 

Dumnezeu, ...”                                    Romani 8:28 

   Ne bucurăm să vă transmitem salutările noastre din Skopje, locul în care Domnul ne-

a așezat ca și familie să-I slujim, vestind Vestea Bună printre poporul albanez. Ne-am 

întors de trei săptămâni, după o perioadă de cinci luni petrecută în România. A fost un 

timp special pentru noi deoarece am trecut la un alt statut, acela de părinți, fapt ce ne 

face să ne îndreptăm din nou mulțumirile către Domnul pentru darul ce ni l-a 

încredințat, o fetiță scumpă, Miriami.  

      Prin harul Domnului, slujim alături de oameni binecuvântați, familia Tănăsescu 

Nicușor și Debora din România și Wesley Roberts din Statele Unite. Aria de slujire 

este foarte largă și ne rugăm ca Domnul să ne călăuzească prin Duhul Sfânt să facem 

ceea ce trebuie prin slujirea noastră albanezilor. Nevoile oamenilor sunt de multe 

feluri, au nevoi urgente și nevoi importante, iar cea mai urgentă nevoie a lor este 

mântuirea sufletelor lor. Ne dorim și cerem de la Domnul o trezire la nivel global, nu 

doar printre albanezi.  Împletim rugăciunea noastră prin slujire, întinzându-le o mână 

de ajutor la nevoie, predicând Cuvântul cu vorba și cu fapta. Întâlnirile cu ei cer multă 

răbdare, lepădare de sine și dragoste și Il rugăm pe Domnul să ne îmbrace cu ele de 

fiecare dată. Domnul ne-a vorbit că este mult rod care va fi în curând gata să fie cules, se 

apropie secerișul. El lucrează prin Duhul Sfânt în ascuns, iar la timpul hotărât de El ne 

va arăta acest rod, fiindcă noi suntem cei care semănăm însă El face să crească, ca 

slava și gloria să fie atribuită doar Lui. 

     La începutul lunii acesteia, fratele pastor Lionel din Canada, ne-a vizitat și timp 

de o săptămână a slujit prin darul profetic, care i la dat Domnul, nouă, albanezilor și 

mai multor biserici macedonene. Domnul a cercetat pe mulți și a vorbit în dreptul 

multor cauze. Slava Lui!  Am fost foarte încurajați de vizita fratelui Rick 

Cunningham, coordonatorul regional al misionarilor APME din Balcani 

împreună cu fratele Nelu Gurău, președintele comunității regionale Brașov. Le 

mulțumim pentru timpul pus deoparte ca să fie alături de noi pentru două zile. 

Frații ne-au slujit prin rugăciune, încurajări și mentorare. Am vizitat împreună o 

familie albaneză modestă de altfel, însă care și-a deschis casa ca să arate fraților 

ospitalitatea specifică culturii  albaneze.   

     Nici unul dintre noi nu este scutit de încercări. Și una dintre familiile albaneze care 

vine la biserică, trece printr-o încercare în această perioadă. Soțul, a avut un accident mai 

neobijnuit. În timp ce era într-o benzinărie pentru a-și umple butelia, un taximetrist care 

și-a alimentat mașina cu gaz, a uitat furtunul de la pompa racordat la mașină și a plecat cu 

mașina, iar când furtunul a cedat, cu o forță foarte puternică l-a lovit pe Alban direct în 

cap. A fost nevoie de o operație la cap, însă acum Alban se recuperează și se simte mai 

bine. Când ne-au vizitat frații din România a fost și el la biserică și a împărtășit câteva 

cuvinte cu cei prezenți. Știm din Scriptură, parafrazez, că toate lucrurile lucrează spre 

binele celor ce iubesc pe Dumnezeu (Romani  8:28) și ne rugăm ca această încercare sî fie 

spre zidirea și creșterea lor spirituală. 
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- Rugați-vă pentru familia 
lui Alban- creștere 

spirituală și transformare 

 
- Rugați-vă ca Duhul  Sfânt 

să lucreze cu putere în 

inimile oamenilor; 

 
-Rugați-vă pentru protecția 

noastră fizică și spirituală - 

înțelepciune, credință și 
perseverență în tot ce 

facem. 
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