
Punct. și de la capăt  

„Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire şi 

Te voi lua de mână, Te voi păzi şi Te voi pune ca 

legământ al poporului, ca să fii Lumina 

neamurilor.” 

Isaia 42:6 

 

În  3 Februarie m-am întors în țara promisă: 

Albania. Sunt fericită pentru că am înțeles voia 

Domnului pentru următorii ani și știu sigur că locul 

meu e aici, nu știu pentru câți ani dar El cu siguranță 

o știe. Pentru 2 săptămâni am stat în Tirana, am 

vizitat Bathore (fosta zonă de lucru), biserica și 

câteva fete.  

 

 

  

Sosirea în Albania și primirea surpriză 
La scurt timp după sosirea în Albania, m-am reîntâlnit și cu prietenii misionari din El Salvator și Brazilia. 

Am avut o după-masă frumoasă împreună cu ei și după un timp de rugăciune am hotărât să ne întâlnim 

mai des, să ne rugăm, să ne încurajăm și să fim în continuare o familia. 

Din data de 17 Februarie m-am mutat în Durres și am început să lucrez în noua echipă. Suntem 4 

persoane în echipă: 4 italieni, eu și o albaneză crescută în Italia de la 6 ani, dar avem și 3 ajutoare: Denise, 

o studentă din Italia la Colegiul Biblic din Tirana, si un cuplu de albanezi. 

În Durres sunt două biserici penticostale dar mici. Cea de-a doua are doar 4 membrii, si este biserica 

căreia m-am alăturat și eu. Săptămânal mergem în vizite la oameni, facem studiu biblic,evanghelizare pe 

stradă, lucrarea cu copiii și lucrarea cu adolescenții.  



  

                Evanghelizare pe stradă  și lucrarea cu copiii 
Un oraș care e în inimile noastre, ne rugăm și ne dorim să plantăm o biserică se numește: Kavaje. Un oraș 

cu 40.094 locuitori, cu influență predominant islamică. Am început prin evanghelizare pe stradă, oferim 

cursuri de limba engleză și o femeie pe nume Drita (lumină) l-a primit în viața ei pe Isus ca Domn și 

Mântuitor. Drita are 3 copiii, 2 băieți și o fată. Fata are 23 de ani dar are probleme de sănătate, e 

imobilizată la pat, nu vorbește, nu merge iar corpul ei este ca al unui copil de 7 ani.  

Cu toții simțim o presiune spirituală apăsătoare dar ne rugăm în continuare și credem că Dumnezeu va 

face lucruri mari și drept încurajare ne stă versetul din 1 Corinteni 2:9 „Lucruri pe care ochiul nu le-a 

văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit 

Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. 

     

                   Orașul Kavaje                         Drita împreună cu fiica ei 
 

Motive de rugăciune: 
- Protecție fizică și spirituală 

- Călăuzire și pregătirea persoanelor pentru botezul din 

iunie 

- uși deschise pentru a proclama Evanghelia în Kavaje 

-Resurse financiare 
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