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Evanghelizare în Kumanovo, Tetovo și Skopje 

În luna martie am avut o echipă de frați din Albania care au venit cu scopul de a 

vestii evanghelia albanezilor din Macedonia. Împreună cu ei am vestit Evanghelia 

albanezilor din centrul albanez din Skopje, în Kumanovo și în Tetovo. În Kumanovo am 

dăruit noi testamente albanezilor deschiși și ne-am rugat cu cei care și-au deschis inima 

pentru Domnul Isus. În Kumanovo trăiesc aproximativ 40 000 de albanezi musulmani. 

Printre ei nu există un grup de credincioși. În Tetovo avem o situație diferită față de alte 

orașe. În acest oraș trăiesc aproximativ 80 000 de albanezi, aceștia fiind 80% din oras. 

Printre ei există un singur creștin albanez (Aliu). 

                  Vă salutăm cu drag din Macedonia și vă mulțumim pentru rugăciunile pe care le înălțați pentru albanezi și pentru 

noi. În luna martie și începtul acestei luni ne-am bucurat să  putem continua lucrarea din Macedonia. 

Pe 8 aprilie prin harul lui Dumnezeu s-a născut primul nostru copil. Debora a avut o naștere naturală și totul a decurs bine! 

Acest copil se va numi Levi și ne rugăm ca Dumnezeu să îl binecuvinteze cu o creștere frumoasă și pe noi cu înțelepciune în 

creșterea lui! 

 

Grupele de casă 

Alături de echipa albaneză am mers în două famili care sunt parte din grupele de 

casă. În aceste famili ne-am rugat și am vestit Evanghelia. Săptămânal avem întâlniri de 

rugăciune și învățătură biblică în aceste famili. Ne bucurăm să vedem schimbările care au 

început să se vadă în familia lui Remzi, familie pe care o cunoaștem de aproape un an. 

Treptat, aceștia au început să se roage Domnul Isus pentru ajutor, iertare și mântuire! Ne 

dorim mai departe să fim alături de ei în acest proces al pocăinței! 

Ceainăria creștină 

În această lună ne-am bucurat să fim parte la deschiderea primei ceainării creștine 

din Skopje. Scopul acestei ceainării este evanghelizarea. În una dintre zile am invitat un 

tânăr care privea bibliile din vitrină să vină să servească un ceai. El a venit și cu el a mai 

invitat încă 5 prieteni și împreuna s-au uitat la filmul Isus. Dumnezeu să lucreze mai departe 

la inimile lor 
Program special la afterschool 

Cu ocazia zilei de „8 martie” la afterschool s-a făcut un program 

special pentru mamele copiilor. Copiii au cântat  și și-au exprimat 

aprecierea față de mamele lor. Mama uneia dintre fete a spus că vede o 

schimbare mare în fata ei de când vine la afterschool. Fata ei a devenit 

mai comunicativă și mult mai curajoasă. Ne bucurăm să vedem cum se 

construiesc relații bune cu familile copiilor. Mamele copiilor au 

mulțumit Deborei și echipei de fete care lucrează acolo datorită faptului 

că copiii lor pot venii întrun mediu frumos pentru a beneficia de educație 

și principii sănătoase de viață. Noi  îl lăudăm pe Dumnezeu pentru harul  

și puterea de a-L sluji pe El în mijlocul acestui popor! 

Vă mulțumim pentru susținere și rugăciuni! 

Motive de rugăciune 

-  Înțelepciunea Domnului  în fiecare proiect început; 

-  Dezvoltarea lucrării grupelor de casă, evanghelizare, ucenicizare. 

-  Înțelepciune în lucrarea cu copiii la after-school și cu tinerii. 

-tabăra creștină pe care urmează să o avem la sfîrșitul lunii aprilie  

(activitate sportivă și mărturii). 

Vă mulțumim pentru susținere și rugăciuni! 

 

 


