
,,Iată, voi face ceva nou şi-i gata să se întâmple. Să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin 
pustie şi râuri în locuri secetoase.” ISAIA 43:19 

În prima zi a acestui an, i-am cerut Tatălui călăuzire pentru anul care urmează și am primit-o. M-am 
bucurat de ceea ce El mi-a vorbit dar parcă nu reușeam să înțeleg ce va urma. După mai multe luni, am 
primit confirmarea unei noi țări secetoase, unde 95,6% sunt musulmani, Kosovo. Deși am fost de mai 
multe ori în această țară, de fiecare dată spuneam că eu nu voi ajunge să fiu lucrător pe termen lung dar 
Dumnezeu are alte planuri. Îi mulțumesc pentru dragostea pe care mi-a pus-o pentru acest popor și îmi 
doresc să fie moștenirea mea această țară - ,,Cere-Mi şi-Ţi voi da neamurile de moştenire şi marginile 
pământului în stăpânire!” Psalmul 2:8. Din august 2019, cu ajutorul Domnului voi începe slujirea în 
Kosovo, dar până atunci voi continua să slujesc în Albania. 

În perioada 01 septembrie-17 noiembrie, am fost în România pentru strângere de fonduri. Am avut un 
timp atât de binecuvântat și m-am bucurat de 
fiecare biserică vizitată cât și de fiecare încurajare 
primită. Vă mulțumesc pentru că în ultimii cinci 
ani ați ales să susțineți lucrarea din Albania și o 
veți face în continuare susținând lucrarea din 
Kosovo din august 2019.  

Îi sunt mulțumitoare lui Dumnezeu pentru 
oportunitatea de a sluji împreună cu echipa de 
italieni. În acest an ne-am concentrat mai mult pe 
partea de ucenicizare, de întărire a relațiilor 
existente cât și deschiderea înspre a fi o mărturie pentru studenții de la universitatea din Durres. 

 Împreună cu organizația ,,Students for Christ”(Studenți pentru Cristos) ne dorim să îi încurajăm pe 
studenții creștini să fie o mărturie pentru colegii lor care sunt musulmani, cât și pentru profesori.  

În luna august am avut a 3-a tabară de adolescenți din 
Albania, la care au participat 90 de adolescenți din toate 
bisericile penticostale. Pe parcursul celor 5 zile de tabără, 
adolescenții au avut parte de studiu biblic, timp personal 
de rugăciune cât și activități practice. În cadrul acestei 
tabere zece adolescenți au spus Da pentru Hristos și 
continuăm să ne rugăm pentru ei. 

Ca și biserică, încercăm să fim o binecuvântare și din 
punct de vedere material. În urmă cu un an am cunoscut o 
familie care deși nu era foarte deschisă în a asculta 
Vestea Bună, ne-au primit la ei acasă doar pentru faptul că suntem străini și ne respectă pentru că am 
învățat limba lor. Le-am spus că dacă ei ne permit, pe lângă invitația la biserică, ne-am dori să îi mai 
vizităm. Încet am început să legăm o frumoasă prietenie, ceea ce a fost o punte pentru a începe grupul de 
casă(la grupele de casă vizităm familiile care vin la biserică, ne închinăm, ne rugăm și ne încurajăm unii 
pe ceilalți.). O familie prețioasă pentru noi în care am descoperit că numele lor nu sunt decât un simplu 
nume, ținând cont că  numele lui este Shpetim(Salvare) iar pe soția lui o cheamă Dhurata (Cadou) iar pe 
fetița lor o cheamă Klara. Deși si-au pus casa la dispoziție pentru a ne întâlni la ei, la început întâlnirile 
erau destul de inconfortabile ținând cont că le se tot ridica și se plimba, nu a devenit un impediment în a 
ne întâlni în continuare în casa lor.  

 În luna iunie, Dhurata și Shpetim l-au primit pe Isus ca Domn și Mântuitor personal, iar două luni mai 
târziu l-a acceptat și Klara. La începutul lunii august, Dhurata a rămas imobilizată la pat având o tumoare 



pe creier și hemoragii neregulate. Pentru că trupul ei nu ar suporta o intervenție chirurgicală, medicii din 
Albania refuză să facă o intervenție care ar putea duce la decesul ei. Noi continuăm să îi vizităm și 
Dhurata ne spune ceea ce a citit din Biblie, și totodată își exprimă dorința lor ca și familie ca în momentul 
în care ea va fi mai bine, să vină toți trei la biserică și să facă legământul în apa botezului. 

În Durres continuăm să lucrăm cu copiii și adolescenții care fac parte din biserică și vin cu prietenii lor; 
avem întâlniri speciale pentru femei în cadrul cărora ne adresăm tuturor femeilor indiferent de religia lor, 
aici le vorbim despre femeile din Biblie și modul în care Dumnezeu le-a folosit pe ele. Miercurea este o 
zi dedicată membrilor din biserică în care avem studiul biblic pe o anumită temă. În Kavaje lucrăm cu 
copiii din oraș și îi învățăm despre eroii din Biblie, versete și întâlnirile noastre nu se termină fără a avea 
un timp de activități. În fiecare duminică după-amiază ne întâlnim cu aproximativ 12 oameni care l-au 
primit pe Isus în inima lor și avem studiu biblic și rugăciune. Juba(Iuba), deși este un sat neînsemnat din 
Albania, ca echipă vizităm familiile și ne întâlnim regulat având grupuri de case. Copiii rămân și ei 
importanți în a le vesti Evanghelia, de aceea încercăm să avem întâlniri cu ei și chiar să îi aducem 
duminica la serviciul divin în cadrul bisericii din Durres. 

Pe lângă suportul spiritual și moral pe care îl oferim, ca și echipă încercăm să ajutăm familiile 
defavorizate prin pachete alimentare care de obicei conțin: alimente neperisabile, detergenți și legume.  

Rămân în continuare mulțumitoare lui Dumnezeu pentru că mi-a dat o echipă cu care pot să slujesc 
oamenilor din Albania. Văd cum Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni și avem parte de minuni pe câmpul 
de misiune. Oamenii își deschid casele și nu doar atât, ei răspund la chemarea pe care le-o facem în a-l 
primi pe Isus în inima lor ca mai apoi să se integreze într-un grup de casă în care studiază Biblia. Copiii 
sunt captivați de poveștile auzite iar adolescenții își predau viața lui Hristos. 

Vă invit împreună cu mine să ne rugăm în continuare pentru a avea o slujire eficientă pe terenul de 
misiune. Deși am început un an nou, am nevoie în continuare de Călăuzirea Duhului Sfânt în luarea 
fiecărei decizii în viața mea. 

Sunt mulțumitoare lui Dumnezeu pentru că oameni simpli ca voi, sunteți gata să fiți parte în misiune prin 
rugăciunile și dărnicia voastră. 
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