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Dragi prieteni,  

             Dorim să mulțumim lui Dumnezeu și fiecăruia dintre voi pentru 
credincioșia în rugăciune și dărnicie din  anul 2018. Dorim în câteva rânduri să 
prezentăm un rezumat al anului și câteva din lucrările cheie pe care Dumnezeu le-a 
făcut pe parcusul acestui an.  

Programul afterschool.  

Lucrarea de evanghelizare a copiilor albanezi, a continuat prin intermediul 
programului afterschool. Copiii au auzit în multe rânduri evanghelia,   iar după 
multe împotriviri părinții copiilor au continuat să îi lase pe copii să vină la centru iar 
încă o dată am putut să vedem harul lui Dumnezeu. Perioada postului a fost o 
perioadă de grea încercare deoarece părinții copiilor și profesorii au început o 
campanie de răspundire a unor emailuri cu diferite minciuni împotriva 
programului. Domnul ne-a dăruit biruință și răbdare să putem merge înainte.  

Evenimente evanghelistice  

În primăvara anului am putut avea câteva evenimente prin care să 
pătrundem în satul Luboten cu evanghelia. Evenimentul făcut în cadrul școlii a 
adus peste 350 de oameni și un impact asupra comunității. În luna mai am avut 4 
evenimente alături de o soră din Albania. Prin aceste evenimente am urmărit 
atingerea comunității macedoniene, albaneze dar și internaționale. Mesajul 
reconcilierii a fost tema evenimentelor.    În iunie am avut o echipă  din USA de la 
școala biblică "Betel" din California.  În noiembrie și decembrie am avut 2 echipe 
mai mici din Suedia și Oradea. Pe lângă aceste evenimente ne-am implicat și în 
alte evenimente în colaborare cu alți misionari.  

Intâniri de studiu în famili de albanezi  

           De-a lungul anului am avut peste 90 de întâlniri de studiu în casele 
albanezilor din Macedonia. Am putut ajunge în cartierele: Butel, Ciair, Luboten, 
Sarai, Malin cât și alte locuri. Acest proces de evanghelizare și studiu biblic în 
casele albanezilor este greu și necesită multă răbdare și rugăciune. Ceea ce ne 
aduce bucurie este că vedem și vieți care se schimbă. Remzi și fata lui Kadime sunt 
printre cei care au experiementat transformarea harului lui Dumnezeu.  
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Evanghelizare, Mobilizarea bisericilor pentru lucrarea misionară, 
nașterea viziunii-"Fully Alive" 

                 În acest an am putut să lucrăm activ la mobilizarea bisericilor în 
lucrarea de misiune. Am organizat o conferință în Albania, unde au participat 70 
de tineri. Am slujit în bisericile macedoniene prin mesaje dinamice despre misiune 
și evanghelizare. Ne-am bucurat să vedem tineri eliberați, oameni vindecați cât și 
oameni care l-au primit pe Domnul în inima lor.   De asemenea am putut ajuta la 
predarea cursului Kairos în Arad și Paris. În februarie urmează a doua conferință 
"Fully Alive" în Tirana, capitala Albaniei.  

Încercări  

            În acest an,  3 colegi din echipă au ales relocarea din Macedonia. În 
acest context viziunea bisericii continuă însă a trebuit să creem alte parteneriate cu 
alți colegi misionari cu care să continuăm viziunea. Domnul ne-a dat harul să 
putem găsii un pastor albanez cu care să ducem înainte viziunea. Dorința noastră 
este de a ajuta cât de mult putem la această lucrare. Pe 6 ianuarie vom începe 
acest parteneriat care va duce viziunea bisericii mai departe. Pe data de 7 
decembrie tatăl meu (Nicușor) a trecut în veșnicie. Domnul ne-a întărit să putem 
merge înainte și prin acest moment dureros. Revederea cu el în veșnicie este 
realitatea cu care ne mângâiem inimile.  

Obiective 2019  

-Conturarea cât mai precisă a bisericii albaneze (organizare și focalizare 
intensă pe cei care l-au primit pe Domnul în inima lor) 

-în ianuarie dorim să facem o  evanghelizare publică într-un sat unde vom 
folosi școala ca și platformă de lucru.  

-în februarie vom avea conferința Fully Alive în capitala Albaniei. (vom 
aduce mesaje dinamice și provocări la misiune și o umblare autentică cu Duhul 
Sfant bisericilor albaneze).   

-mobilizarea și dezvoltarea parteneriatului cu bisericile care sunt implicate 
în lucrarea de misiune din Macedonia).  

-evanghelizări, lucrarea printre copii, ucenicizare, dezvoltarea unei echipe 
de mijlocire pentru lucrarea de aici.  

Cu drag, Nicusor, Debora si Levi 
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