
Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, 
cum v-a iertat și pe voi Dumnezeu în Hristos. 

Efeseni 4:32 

Dumnezeu este bun cu toţi oamenii. „El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei 
buni” (Mt. 5:45). Faptul că soarele răsare în fiecare dimineaţă nu este doar o lege a naturii, 
ci este un semn al credincioşiei lui Dumnezeu.  

Dumnezeu Îşi arată bunătatea în mod special faţă de copiii Săi. „… ca să arate în 
veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos 
Isus” (Efeseni 2:7). Uneori ne este mai greu să fim buni faţă de membrii familiei noastre 
decât faţă de străini. Dumnezeu nu este aşa. El arată o mare bunătate faţă de membrii 
familiei Lui. 

Viaţa noastră ar trebui să reflecte aceasta. „Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi 
oamenii” (Filipeni 4:5). Trebuie să fim buni faţă de toţi oamenii și să arătăm o bunătate 
deosebită fraţilor noştri şi surorilor noastre în Hristos.

Când Pavel a observat că cei din biserica din Tesalonic nu se mai iubesc unii pe alţii, el 
a abordat această problemă. „Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; 
căci voi singuri aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii, şi iubiţi în adevăr pe 
toţi fraţii care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să sporiţi tot mai mult 
în ea” (1 Tes. 4:10). Înainte ca Pavel să scoată în evidenţă ceea ce le lipsea, el a recunoscut 
ceea ce ei făceau bine. Aşa tratează bunătatea eşecul. Nu ne concentrăm asupra a ceea 
ce nu este bun în oameni, ci asupra a ceea ce este bun. Nu tăcem când eşecurile trebuie 
să fie confruntate (întrucât vrem să-i ajutăm pe oameni să crească), dar facem aceasta în 
ordinea corectă.  

Cuvântul în limba greacă folosit de Pavel în Efeseni 
4:32 înseamnă bun sau folositor, atunci când se referă 
la lucruri. Când se referă la oameni înseamnă binevoitor 
sau amabil. De aceea, acest cuvânt ne spune: dacă vrei 
să devii folositor în lucrarea ta, atunci trebuie să fii plin 
de bunătate atât faţă de copii, cât şi faţă de adulţii cu 
care lucrezi!

În slujba Lui, 
Gerd-Walter Buskies, director AMEC pentru Europa

Biroul Naţional
Calea Turnişorului Nr. 90 | Sibiu 550048 România
0269-229994 | 0369-405255   
amec.cef@gmail.com  | www.ameccef.org

Donațiile pot fi trimise la:
Banca Comercială Română Sibiu | Cont: RO21 RNCB 0227 0360 5905 0001
Asociaţia Misionară pentru Educarea Copiilor (specifică lucrarea sau numele lucrătorului)

Calendar de rugăciune
Octombrie – Noiembrie – decembrie 2017



LUNI
Grigore Viorel şi Estera – Coordonatori în judeţul Argeş

OCT Îi mulțumim Domnului pentru modul minunat în care a lucrat prin taberele 
din această vară. Rugați-vă pentru fiecare copil care L-a primit pe Domnul.

NOV Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru posibilitatea de a investi în învățători prin 
intermediul seminarului online. Ne rugăm ca ei să fie încurajați și motivați.  

DEC Îl lăudăm pe Dumnezeu că anul trecut ne-a dat posibilitatea să vestim 
Evanghelia multor copii. El să ne deschidă uși pentru evanghelizare și în 2018.  

Vasilca Doina – www.AMECpeNET.com

OCT Să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru echipa din Europa care lucrează la înnoirea 
site-ului amecpenet.

NOV Să ne rugăm ca mai mulți copii să se înregistreze pe site, iar cei care s-au 
înregistrat, dar n-au mai intrat demult, să fie iarăşi interesaţi de el.

DEC Să ne rugăm ca simpozionul programat în 2018 să fie o binecuvântare pentru 
echipa care lucrează la site-ul amecpenet.

Pavîlcu Apolo şi Lili – Coordonatori în judeţul Braşov

OCT Suntem pregătiți să distribuim Biblii pentru copii și alte cărți valoroase. 
Rugați-vă ca cei ce le vor primi să descopere adevărul prin citirea lor.

NOV Mulțumim Domnului pentru cei ce pregătesc pachetele de Crăciun. Ele sunt o 
mare binecuvântare, întrucât prin ele avem intrare în școli. 

DEC Să ne rugăm ca prin evanghelizările din luna aceasta mulți copii să înțeleagă și 
să accepte Darul lui Dumnezeu. 

Europa Centrală

OCT Să ne rugăm ca Grupul Vestea Bună din Tivat să crească, copiii să se apropie de 
Domnul și să-i invite și pe prietenii lor la grup. (Muntenegru)

NOV Rugați-vă pentru deschiderea de Grupuri Vestea Bună în orașe noi, ca astfel 
mai mulți copii să audă Evanghelia. (Bosnia şi Herțegovina)

DEC Continuați să vă rugați pentru Turcia, ca Dumnezeu să cheme lucrători cu 
normă întreagă și să facă posibilă înființarea unei lucrări printre copii.

Campania evanghelistică CityKids 2017

OCT Mulțumim pentru rugăciuni. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru finanțele primite, 
și ne rugăm ca mulți credincioși să dăruiască și în 2018.  

NOV Copiii de la oraș trebuie să audă despre Mântuitorul. Multora dintre ei nu le 
vestește nimeni Evanghelia. Să ne rugăm pentru ei.

DEC Dumnezeu a binecuvântat evenimentele CityKids în 2017, și mulți copii din 
diferite orașe au auzit Evanghelia. Slavă Domnului!



MARTI
Doboş Dumitru şi Florica – Coordonatori în judeţul Arad

OCT Să ne rugăm pentru familia lui Bogdan (11ani). Tatăl lui a plecat la cele 
veșnice, iar mama lui este foarte bolnavă (scleroză multiplă).

NOV Rugați- vă pentru înțelepciune în organizarea timpului și în stabilirea 
priorităților, astfel încât să nu aibă de suferit nici familia, nici lucrarea.

DEC Îi mulțumim Domnului pentru bisericile din județul nostru, care, prin 
voluntarii lor, au ajutat anul acesta la evanghelizarea copiilor.

Szúcs Attila şi Tünde – Coordonatori în judeţul Bihor

OCT Îi mulțumim Domnului pentru cele patru tabere din această vară. Ne rugăm 
ca sămânța Evangheliei să aducă rod în viața copiilor.

NOV Rugaţi-vă pentru persoane noi, care să ajute la lucrarea cu copiii rromi. 
Învățătoarea care se ocupa de aceşti copii are probleme de sănătate.  

DEC Să ne rugăm pentru consolidarea lucrării cu copiii din Cotiglet și Topa de Sus. 
Domnul să-i ajute pe învățători să fie credincioși în această lucrare.

Alboiu Andi şi Mat’ka – Centrul de instruire

OCT Matka va participa la Cursul de Formare a Instructorilor.  Rugați-vă ca Domnul 
să o ajute să parcurgă cu bine acest curs susținut în engleză.  

NOV Îl lăudăm pe Domnul pentru echipa care ne ajută în bucătăria AMEC. 
Dumnezeu ne-a binecuvântat cu unitate și dorință de slujire. 

DEC Rugați-vă în continuare pentru o echipă de susținători, care să se roage și să 
dăruiască pentru lucrarea la care am fost chemați.  

Bain Claire  – Manager Național

OCT Îi suntem recunoscători Domnului pentru Sarah, care a lucrat ca voluntar la 
biroul AMEC. Rugaţi-vă ca El să-i arate unde să slujească în viitor.

NOV Conferința Națională AMEC din martie 2018 este în faza de planificare. 
Rugați-vă ca Dumnezeu să fie glorificat în toate pregătirile pe care le facem.  

DEC Îi mulţumim Domnului că şi în acest an am avut parte de harul, dragostea și 
răbdarea Lui. Rugaţi-vă ca și în 2018 El să fie glorificat prin misiunea noastră.  

Hildebrandt Margret – Reprezentant AMEC în judeţul Sibiu

OCT Să ne rugăm pentru copiii din județul Sibiu, care au auzit în această vară 
Evanghelia, ca ei să se apropie de Domnul și să crească în credință.  

NOV Să ne rugăm pentru Bogdan, care a auzit Evanghelia în tabără, ca el să vină 
regulat la Grupul Vestea Bună și să crească în credință.

DEC Îi mulțumesc Domnului pentru libertatea de a vesti Evanghelia. Rugați-vă 
pentru protecție în timpul călătoriilor la grupurile de copii.   



MIERCURI
Frîncu Magdalena – Coordonator literatură 

OCT Lucrarea cu literatura este mare. Avem nevoie de înţelepciune în organizare, 
putere de muncă şi persoane potrivite care să ne ajute. 

NOV Îi mulţumesc Domnului pentru toţi aceia care susţin în rugăciune şi financiar 
lucrarea la care am fost chemată. Ei sunt darul lui Dumnezeu pentru mine. 

DEC Încheiem un alt an. Doar ce am făcut pentru El va rămâne pentru veşnicie. 
El să ne ajute să clădim „aur, argint şi pietre scumpe“.

Băbuţă Lică şi Olimpia – Literatură şi Radio Vestea Bună

OCT Domnul ne-a ajutat să cumpărăm un videoproiector pentru lucrare. 
Îi mulţumim, şi dorim ca El să-i răsplătească pe toți cei ce au dăruit.

NOV Rugaţi-vă ca adolescenţii din Grupurile Vestea Bună, care au crescut şi sunt 
acum la școală la Sibiu, să rămână credincioși Domnului. 

DEC Pentru lucrarea de radio avem în permanență nevoie de colaboratori.  
Rugaţi-vă ca Domnul să scoată oameni potriviți pentru această lucrare. 

Virág Tibi şi Angéla – Literatură şi Curs biblic în limba maghiară

OCT Luna aceasta vom participa la o instruire pentru Cursul Biblic Online. Ne rugăm 
pentru o dezvoltare bună a lucrării în această direcție.    

NOV Am început editarea materialului pentru Crăciun, numit Șase lucruri minunate. 
Rugaţi-vă ca el să fie o binecuvântare pentru copii.

DEC Cartea întrebărilor, vol. 5 (în limba maghiară) este în proces de tipărire. 
Rugaţi-vă ca meditațiile să fie citite, crezute şi trăite. 

Mitu Claudia – Ilustrare şi Design

OCT Mulțumesc Domnului pentru partenerii mei de rugăciune – consecvenți și 
activi. Atunci când eu sunt slabă, ei sunt tari.

NOV Am în continuare nevoie de mai mulți donatori care să dăruiască lunar, și 
apreciez rugăciunea ta cu privire la acest lucru.

DEC Sunt recunoscătoare în continuare pentru sănătatea mea, chiar dacă uneori 
simt că sunt într-o luptă continuă cu trupul meu.

Mateescu Ionuț şi Mădălina – Evanghelişti în județul Timiş 

OCT Rugați-vă împreună cu noi pentru credincioși care să dăruiască și să se implice 
direct în această lucrare frumoasă.

NOV Ne rugăm ca planurile noastre să fie după voia lui Dumnezeu. Cerem 
Domnului înțelepciune și călăuzire în lucrare și în viața de familie.  

DEC Roagă-te împreună cu noi pentru adolescenții de la grupul din Petroasa Mare, 
ca ei să Îl aleagă pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor. 



JOI
Brezoaie Cosmin şi Tatiana – Coordonatori în judeţul Buzău

OCT Îi mulțumim Domnului că a ajutat-o pe Rebeca (fiica noastră) să intre la liceul 
dorit. În curând ea va primi botezul. Ne rugăm să rămână credincioasă.

NOV Rugaţi-vă ca Domnul să lucreze și să transforme inima copiilor care participă la 
Grupurile Vestea Bună și la cele de adolescenți.

DEC Cu ajutorul Domnului plănuim să avem programe de Crăciun în această lună. 
Ne rugăm ca Domnul să ne folosească pentru a influența multe vieți.

Ene Teo şi Ramona – Coordonatori în judeţul Prahova

OCT Îi mulțumim Domnului Isus pentru cei zece copii şi adolescenți, care L-au 
primit pe El ca Domn și Mântuitor în taberele din această vară. 

NOV Slavă lui Dumnezeu pentru cei 570 de copiii din Ploiești şi Urziceni care au 
auzit Evanghelia în această vară.

DEC Mulțumim Domnului pentru călăuzirea și protecția Lui din acest an. El să fie 
lăudat!  

Bucur Jantina – Reprezentant AMEC în judeţul Mehedinţi 

OCT Să mijlocim pentru Dani (14 ani) și Biu (12 ani), ca ei să fie hotărâți să lase în 
urmă lumea, și să-L urmeze pe Domnul Isus.

NOV Am nevoie de voluntari pentru evanghelizările de Crăciun. Rugați-vă ca 
Dumnezeu să-mi scoată în cale oameni dornici de slujire. 

DEC La sfârșit de an Îi mulțumesc Domnului pentru rugăciunile ascultate. Fie ca şi 
anul 2018 să fie un an al rugăciunilor fierbinți, înălţate pentru copii.

Blendea Anica – Cursul Biblic prin Corespondenţă

OCT Să-L lăudăm pe Domnul pentru copiii care L-au primit pe El. Un copil ne 
mărturisește: Cu ajutorul acestor lecții, Isus este Mântuitorul meu. (L. – Suceava)

NOV Copii și tineri înscriși la curs ne cer să ne rugăm ca Dumnezeu să-i ajute să 
biruiască ispitele de pe internet. Să mijlocim alături de ei. 

DEC Îl laud pe Domnul pentru toți aceia care s-au rugat și au susținut financiar 
lucrarea Cursului prin Corespondență. El a lucrat minunat!

Loghin Laurenţiu şi Anca – Evanghelişti în judeţul Neamţ  

OCT Ne bucurăm pentru Marian, Andreea și Cristina, care au luat hotărârea de a-L 
urma pe Domnul. Să ne rugăm ca ei să-I rămână credincioși.

NOV Cu ajutorul Domnului am deschis Grupuri Vestea Bună în zona Bicaz. Să ne 
rugăm pentru oameni potriviți, care să se implice în lucrare.

DEC Slavă Domnului pentru bunătatea Lui, care s-a reînnoit față de noi în fiecare zi 
în acest an. Ne rugăm să rămânem în ascultare de El.



VINERI
Bazâru Theodor şi Florentina – Coordonatori în judeţul Constanţa

OCT Flory va participa timp de două săptămâni la Cursul de Formare a Instructorilor. 
Rugaţi-vă pentru ea în această perioadă solicitantă. 

NOV Dorim să redeschidem două Grupuri Vestea Bună. Rugați-vă să găsim oameni 
potriviți, care să preia aceste grupuri.

DEC Rugați-vă ca Domnul să ne dea înțelepciune în creșterea fetiței noastre; să 
putem fi exemple pentru ea, și să o călăuzim pe Calea Domnului.

Frîncu Violeta – Evanghelist în judeţul Prahova

OCT Îl lăudăm pe Domnul pentru copiii și adolescenții care s-au întors la Dumnezeu 
în timpul taberelor din această vară.

NOV Îi mulțumim Domnului pentru membrii bisericii locale, care sunt alături de 
noi, și ne rugăm ca El să-i binecuvânteze pe fiecare. 

DEC Ne rugăm ca Domnul să ne protejeze în călătoriile noastre în locurile unde 
mergem să vestim copiilor Evanghelia.  

Tripon Florina – Evanghelist în Făgăraş

OCT Vom deschide două Grupuri Vestea Bună noi în zona Făgăraș. Să ne rugăm 
pentru mântuirea copiilor care vor participa la aceste grupuri.

NOV Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru frații și surorile care mă susțin și mă 
încurajează să continui lucrarea cu copiii. El să-i răsplătească! 

DEC Să ne rugăm ca Domnul să cheme mai mulți lucrători care să mă ajute la 
Grupurile de Crăciun din zona Făgăraș.

Leonte Daniel şi Carmen – Centrul de Instruire/ Evanghelişti în jud. Iaşi

OCT Îl slăvim pe Domnul pentru persoanele care au dăruit pentru tabăra din vara 
aceasta, și pentru cei 9 copii care, în tabără, L-au primit pe Domnul Isus. 

NOV La Grupul Vestea Bună din Moreni vin tot mai puțini copii. Să ne rugăm ca 
Domnul să lucreze, și copiii să vină să audă despre dragostea Lui.

DEC Mulțumim lui Dumnezeu pentru purtarea Lui de grijă în anul care s-a scurs. 
Ne-a arătat de multe ori că El este la cârma tuturor lucrurilor. Slavă Lui! 

Grigore Alex şi Monica – Administrare Centrul de Instruire Sibiu

OCT Ne bucurăm că mai multe persoane, care ne susțin în rugăciune și financiar, 
ne-au vizitat recent. Ne rugăm ca Domnul să le binecuvânteze.  

NOV Luna aceasta, la Centrul de Instruire vor veni voluntari, care ne vor ajuta la 
renovare. Să ne rugăm ca Dumnezeu să Se îngrijească de toate nevoile. 

DEC Îl slăvim pe Dumnezeu pentru sutele de oameni care au fost găzduiți la centru 
în acest an. A fost un privilegiu să le slujim. 



SAMBATA
Manole Corina – Evanghelist în județul Galați

OCT Să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru mulți copii cărora le-am putut spune 
Evanghelia în această vară.

NOV Să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze la inima educatoarelor și a copiilor din 
grădinițele unde pot vesti Evanghelia. 

DEC Luna aceasta am nevoie mai mult ca oricând de voluntari în lucrare. Să ne 
rugăm pentru oameni plini de putere care să-I slujească Domnului.

Mangalagiu Iulian şi Anca – Directori Naţionali AMEC

OCT Vă mulțumim că v-ați rugat pentru întâlnirea anuală a lucrătorilor, care a avut 
loc la Sibiu. Am fost binecuvântați prin părtășie, și prin învățătura primită. 

NOV Îl slăvim pe Dumnezeu pentru cei care slujesc în misiune ca voluntari. Suntem 
recunoscători pentru felul în care își folosesc darurile spre  gloria Lui.  

DEC Continuăm să ne rugăm ca Dumnezeu să cheme lucrători noi pentru a 
evangheliza copiii din zonele țării noastre, unde Evanghelia nu este vestită. 

Nyilas Erika – Evanghelist în judeţul Cluj

OCT O soră, care mă susţine financiar de când am intrat în misiune, este foarte 
bolnavă. Să ne rugăm pentru vindecarea ei. 

NOV Părinţii unei fetițe de la Grupul Vestea Bună divorţează. Fetiţa este foarte 
afectată, şi a plâns tot timpul în tabără. Să ne rugăm pentru ea. 

DEC Rugaţi-vă ca adolescenţii şi copiii care L-au primit pe Domnul să rămână 
credincioşi şi să crească în credinţă.

Solomon Sebastian – Instruire/ Promovare

OCT Rugați-vă ca Domnul să mă ajute în predarea la cele două Cursuri de Formare a 
Instructorilor, nivelele 1 și 2, care vor avea loc în paralel.

NOV Rugați-vă să ajutăm învățătorii, care au participat la diferite cursuri AMEC, să 
se implice mai mult în lucrare. Rugați-vă să fim o încurajare pentru fiecare.

DEC Rugați-vă ca mulți copii care vor participa la întâlnirile speciale de Crăciun, 
să-L cunoască pe Mântuitorul.

Anca George şi Tatiana – Evanghelişti în judeţul Dâmboviţa 

OCT Mihaela L-a primit pe Domnul, dar are multe probleme și îi lipsește părtășia. 
Rugați-vă pentru integrarea ei într-o biserică în care să crească. 

NOV Să ne rugăm pentru parteneriatele cu școlile și grădinițele. Dorim ca inima 
copiilor să fie atinsă de Cuvânt, și profesorii să nu fie împotrivitori.

DEC Cerem binecuvântarea Domnului pentru programele pe care le vom organiza 
cu ocazia Nașterii Mântuitorului.



DUMINICA
Dulcianu Liviu şi Anca – Evanghelişti în judeţul Iaşi

OCT În primele două săptămâni din această lună vom participa la un curs în Sibiu 
(în limba engleză). Cerem Domnului înțelepciune și putere.

NOV În ultimele luni mașina noastră a avut nevoie de mai multe reparații. Rugați-vă 
ca Domnul să lucreze și să ne putem folosi de ea în lucrare.   

DEC Luna aceasta dorim să oferim și câte un cadou fiecărui copil căruia îi vestim 
Nașterea Mântuitorului. Să ne rugăm pentru finanțele necesare. 

Costea Cristina – Evanghelist în judeţul Hunedoara

OCT Domnul să binecuvânteze învățătorii care au participat la conferința din județ 
în luna septembrie, și să lucreze prin ei la mântuirea multor copii.

NOV Să ne rugăm pentru copiii și adolescenții care au auzit Cuvântul Domnului și 
chemarea la mântuire în cele două tabere din această vară.  

DEC Îi mulțumim Domnului pentru credincioșii care s-au rugat și au dăruit și în 
acest an pentru evanghelizarea copiilor din județul nostru. 

Kovacs Barna şi Judith – Coordonatori în Satu-Mare şi lideri în Albania 

OCT Să ne rugăm pentru copiii din Peleș. Dumnezeu să ne dea o gazdă ca să 
putem redeschide Grupul Vestea Bună din această localitate.

NOV Să ne rugăm pentru colegii din Albania, ca Domnul să le dea înțelepciune în 
organizarea programelor de Crăciun în mediul musulman.  

DEC Lăudaţi pe Domnul că mulţi copii din localităţi unde nu există Biserică 
Evanghelică pot să audă mesajul mântuirii la Grupurile Vestea Bună.

Corry Linda – Departamentul European de Educaţie

OCT Luna aceasta vom organiza la Sibiu două cursuri pentru instructori din Europa 
Centrală. Rugați-vă ca cei instruiţi să învețe şi ei pe alții, la rândul lor.

NOV Rugați-vă ca Domnul să mă ajute în continuare la realizarea seminariilor 
pentru CityKids, și ca ele să fie o binecuvântare pentru cei care le folosesc. 

DEC Rugați-vă pentru lucrarea din Moldova, ca Domnul să le dăruiască liderilor, 
Nelu și Natașa,  înțelepciune în luarea deciziilor.    

Şeican Ana – Finanțe

OCT Îi mulțumim Domnului pentru răspunsul la rugăciune cu privire la literatură. El 
m-a ajutat să pregătesc rapoartele necesare acestei lucrări. 

NOV Rugați-vă să avem posibilitatea de a spune altora despre ofertele noi de 
literatură, care sunt disponibile până la sfârșitul anului.

DEC Îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru toți cei care m-au susținut cu 
credincioșie în lucrare și în acest an. Domnul este bun!  


