
 
 
             Dragi prieteni, va scriu din Timisoara, unde m-am retras pentru o perioada de timp. Asa 

cum va scriam anterior, am descoperit ca am ceva probleme cu glanda tiroida si mi-am luat un 

timp pentru vindecare, timp in care caut Fața Domnului pentru o noua orientare in lucrarea mea.   

              In timpul meu de rugaciune inaintea Domnului, Duhul Sfant mi-a amintit ca in 2012, pe 

cand eram in  Istanbul, am vazut la stiri cum guvernul turc a facut o donatie de doua milioane euro 

pentru construirea unei moschei in zona Sandjak din Serbia si Muntenegru. Am vazut cum 

guvernul din Turcia se implica si cu alte actiuni intre musulmanii din cele doua tari si am inceput 

sa ma rog pentru zona aceea. Am zis atunci in inima mea ca, daca nu voi mai putea merge in Tur-

cia din diverse motive, voi merge sa duc Evanghelia musulmanilor din Serbia. Am gasit pe inter-

net ca orasul care este un fel de resedinta a zonei respective se numeste Novi Pazar (Piața Nouă) si 

am mers acolo intr-o scurta vizita in vara lui 2013. Orasul se afla in sudul Serbiei, in apropierea 

granitei cu Kosovo si este majoritar musulman.                                                                                                                                                                                                               

    La intrarea in oras urarea de bun venit este in limbile sârbă si turcă. Apoi, mergand prin oras, ai 

senzatia ca esti intr-un orasel turcesc, cu moschee, bazar si chiar o facultate pentru studii islamice.                          

Din cate stiu, nu exista nici o lucrare crestina acolo. Exista o mica 

biserica ortodoxa pentru minoritatea sarba de acolo. 

       Va rog sa va rugati impreuna cu mine pentru vindecarea mea 

si restaurare deplina, apoi ca Dumnezeu sa imi arate clar voia Lui 

pentru perioada urmatoare. Daca EL vrea intr-adevar sa merg aco-

lo, sa imi pregateasca toate resursele necesare pentru asta: finan-

ciare, relaționale si tot ce stie El ca am nevoie pentru implinirea 

planurilor Lui. 

        Va multumesc ca sunteti alaturi de mine si ma rog ca par -

teneriatul nostru sa continue si in lucrarea de raspandire a Evan-

gheliei printre musulmanii din Serbia. 

         Dumnezeu sa va binecuvanteze! 

                                          Maria Liciu  

                                                                                         


