
Lucrarea de misiune in Macedonia- Betuel si Bianca Adomnicai 
Sãmânta Cuvântului pentru inima celor micuti 
O generație poate fi schimbată dacă se prelucrează cât mai timpuriu. Generația copiilor albanezi cu vârste 
cuprinse între 7-15 ani este cea mai ușor abordabilă generație dintre celelalte generații cu care am intrat noi 
în contact. Inocența, sinceritatea și inima lor deschisă spre noutate îi face ușor abordabili, iar atingerea vieții 
lor cu Evanghelia este la îndemână și le oferă o mare șansă spre un viitor plin de speranță, un viitor care să 
fie schimbat de întâlnirea cu Isus. 
Unul dintre copii, la ora de muzică de la școală, a cântat 
cântarea Cerul și pământul laudă pe Domnul, cântare ce a 
învățat-o la școala duminicală la care participă duminica. La 
doar 10 ani, a avut îndrăzneala să cânte o cântare creștină 
într-o clasă în care copiii și profesoara sunt musulmani, el 
fiind singurul creștin. Profesoara l-a apreciat pentru 
frumoasa cântare prin care a lăudat pe Domnul, iar copilul 
s-a simțit încurajat. 
Într-una din zile, am oferit fiecărui copil de la after-school 
câte un CD cu muzică creștină în albaneză. Toți au fost 
încântați să-l primească știind că este interpretat de Bianca. 
S-au adunat toți în jurul telefonului și au ascultat Psalmul 23 
în limba lor. Domnul să lucreze în inima celor din familia 
lor, iar prin cântările acestea Duhul Sfânt să-i cerceteze. 

Reîmprospãtare sufleteascã alãturi de tinerii macedoneni 
Dumnezeu ne-a pus în inimă o dragoste aparte pentru generația tânără. El ne-a chemat în lucrare încă de 
tineri și simțim responsabilitatea de a motiva și încuraja generația tânără să trăiască pentru Domnul și să-L 
slujească prin darurile cu care au fost binecuvântați. Taberele 
sau conferințele de tineret sunt unelte propice pentru ca tinerii 
să fie motivați să caute împlinirea voii lui Dumnezeu în viața 
lor. 
De curând am participat la întâlnirea națională a tinerilor 
macedoneni și am fost încurajați prin cuvânt și de dorința lor 
de a-L sluji pe Domnul, fiind tot mai motivați să ducă 
Evanghelia celor pierduți din țara lor. Ne rugăm ca acești 
tineri să fie folosiți cu putere în această națiune.  

Visul împlinit 
În urmă cu un an de zile, Dumnezeu ne-a îndrumat să ne 
focalizăm pe un nou cartier în care să se dezvolte lucrarea cu 
copiii și ucenicizarea oamenilor. Cu ajutorul Domnului am găsit un local și o casă potrivite pentru lucrările 
care doream să le dezvoltăm. Casa care era destinată lucrării cu copiii este plasată într-un loc strategic în 
acest cartier. De-a lungul acestui an am întâmpinat  provocări cu proprietarul casei, iar de curând ne-a 
anunțat că vinde casa și va trebui să ne mutăm. Această veste ne-a întristat deoarece știam că nu aveam o altă 
opțiune disponibilă în apropiere. 
Ne-am rugat și deși am început să căutăm o altă locație, așteptam o minune. Ulterior s-a încercat să se 
găsească proprietarul sau un număr de telefon, dar fără rezultat. Betuel a avut un vis în care noul proprietar al 
casei a venit să ne spună că ne lasă să continuăm activitate în casă, iar după două zile visul s-a împlinit. Noul 
proprietar a venit la after-school și ne-a spus că este deschis să ne închirieze casa pentru încă doi ani. 
Mulțumim Domnului pentru această mare biruință! 

Cu ajutorul Domnului si cu binecuvantarea Lui, anul acesta in luna iulie se va naste in familia noastra un 
baietel. 
Multumim pentru sustinerea care o oferiti lucrarii din Macedonia si familiei noastre!


