
O promisiune pentru lume

„Cât va fi  pământul, nu va înceta seceratul 
și semănatul, frigul și căldura, vara și 
iarna, ziua și noaptea.“ (Geneza 8:22)

O promisiune surprinzătoare! Dumnezeu a dat-o 
imediat după potop, și tocmai după ce spusese 
că întocmirile gândurilor din inima omului sunt 
rele din tinereţea lui (v. 21). 

Te-ai aștepta ca Dumnezeu să anunţe imediat 
următorul potop și apoi următorul, întrucât răul 
avea să se înmulţească din nou în lume. Dar, 
în mod surprinzător, El promite că nu va mai fi  
niciodată un potop global. Situaţia depravată a 
omului stârnește mila lui Dumnezeu. De aceea 
Dumnezeu promite că-i poartă de grijă omului. 
Cât de bun este Dumnezeu faţă de lume! 

În slujba Lui, 

Gerd-Walter Buskies, 

director AMEC pentru Europa
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27. Virag Tibi şi Angela – Literatură/Cursul 
Biblic
În curând vom putea oferi un curs biblic nou, 
pentru copiii de 7-8 ani. Ne rugăm ca viaţa 
copiilor care vor participa la acest curs să fi e 
transformată prin intermediul lecțiilor pe care 
le vor studia. 
28. Szücs Attila şi Tünde – Bihor
Mulțumim Domnului pentru cursul Predând 
Efi cient Copiilor, nivelul 1, din Beiuș. A fost o 
mare binecuvântare atât pentru cursanți, cât și 
pentru instructori.
29. Tripon Florina – Făgăraş
Să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în inima 
copiilor din satele din zona Făgărașului, care au 
auzit mesajul Evangheliei la întâlnirile speciale 
de Paști.
30. Vasilca Doina – www.AMECpeNET.com
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru copiii 
care spun și prietenilor lor despre acest site: 
Mulțumesc pentru tot ce faceți pentru copiii 
nepocăiți! (T.)

21. Kovacs Barna şi Judith – Satu-Mare/lideri 
interimari în Albania
Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru felul în care a 
ocrotit-o pe Judith în accidentul rutier care s-a 
produs pe când se întorcea de la Grupul Vestea 
Bună din Acâș. Judith a suferit răni minore, dar 
mașina s-a distrus.
22. Mangalagiu Iulian şi Anca – Directori 
Naţionali
Mulțumim Domnului pentru posibilitatea de a 
instrui mulți învățători prin cursuri, conferințe, 
seminarii online. Prin implicarea învăţătorilor 
în lucrare mulți copii au șansa să audă Vestea 
Bună a Evangheliei.
23. Mateescu Ionuț și Mădălina – Timiș 
Mulțumiți Domnului împreună cu noi că până 
acum toate proiectele noastre de pe site-ul
fi ecarecopil.ro au fost fi nanțate în întregime.
24. Nyilas Erika – Cluj
În această perioadă încep planifi cările pentru 
programul de vară. Rugați-vă ca Domnul să mă 
călăuzească. 
25. Pavîlcu Apolo şi Lili – Braşov
Cerem binecuvântarea și protecţia Domnului 
peste tabăra cu copiii orfani. Ne rugăm ca 
fi ecare copil să-L descopere pe Dumnezeu ca 
adevăratul Tată.
26. Solomon Sebastian – Instruire
Fiul nostru, Silvan, este în clasa a-VIII-a. Rugați-
vă ca alegerea liceului și celelalte alegeri din 
viața lui să fi e după voia lui Dumnezeu.



1. Alboiu Andi şi Mat’ka – Centru Instruire
Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru posibilitatea 
de a lucra direct cu copiii în următoarele trei 
săptămâni. Rugați-vă ca Dumnezeu să ne 
descopere voia Sa pentru viitor.
2. Anca George şi Tatiana – Dâmboviţa
În perioada sărbătorii Paștelui vom distribui 
broșuri. Să ne rugăm pentru deschidere din 
partea oamenilor, și ca Dumnezeu să pună în 
inima lor dorința de a citi Cuvântul Lui.
3. Bazâru Theodor şi Florentina – Constanţa
Planificăm un nou sezon din emisiunea Primii 
pași cu Eva. Rugați-vă pentru înțelepciune în 
realizarea acestor emisiuni pentru Radio Vestea 
Bună.
4. Băbuţă Lică şi Olimpia – Literatură/Radio
Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru Linia timpului 
cu evenimente biblice, care se găsește acum 
pe edituraamec.ro. Fie ca acest material să-i 
motiveze pe copii să studieze mai mult Biblia.
5. Blendea Anica – Cursul Biblic
250 de copii s-au înscris la Cursul Biblic în 
primele trei luni ale acestui an. Dumnezeu 
să-i binecuvânteze cu consecvență și dorința 
sinceră de a cunoaște Cuvântul Lui.
6. Brezoaie Cosmin şi Tatiana – Buzău
Să ne rugăm pentru copiii care vor participa la 
concursul biblic din cartea Estera, ce va avea loc 
în această lună. Ne dorim ca ei să fie încurajați 
și motivați să citească zilnic din Cuvântul lui 
Dumnezeu.
7. Bucur Jantina – Mehedinţi
Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că a 
dat pe singurul Său Fiu, și că avem astfel o veste 
minunată, pe care o putem spune copiilor cu 
ocazia Paștelui.



8. Costea Cristina – Hunedoara
Rugați-vă ca Domnul să pregătească o echipă 
de învățători și un loc, pentru întâlnirile cu copiii 
și adolescenții din satul Strei.
9. Doboş Dumitru şi Florica – Arad
Îi mulțumim Domnului că a răspuns rugăciunilor, 
iar mama lui Bogdan se simte mult mai bine și 
frecventează o biserică creștină. Slăvit să fie 
Domnul!
10. Dulcianu Liviu şi Anca – Iași
Continuăm seria de Seminarii Fundamentale 
începută în februarie în Iași. Să ne rugăm ca cei 
15 cursanți să fie încurajați în lucrare.
11. Ene Teo şi Ramona – Prahova
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru posibilitatea 
de a merge cu Evanghelia în câteva școli. Să 
ne rugăm ca Domnul să deschidă uși pentru 
evanghelizare și în alte școli.
12. Frîncu Magdalena – Literatură
Îi mulţumim Domnului pentru materialele noi, 
şi pentru textele cărora li s-au adăugat imaginile 
lecţiilor. Ştim că acestea vor fi un ajutor pentru 
învăţători, şi ne bucurăm să le fim de folos în 
acest fel. Domnul să-i ajute în lucrarea directă 
cu copiii.
13. Frîncu Violeta – Prahova
Datorită influenței profesorului de religie, care 
locuiește pe aceeași stradă cu gazda Grupului 
Vestea Bună din Salcia, numărul copiilor care vin 
la program a scăzut (5). Să ne rugăm ca Domnul 
să lucreze, și părinții să le permită copiilor să 
vină din nou la grup. 

14. Grigore Alex şi Monica – Centru Instruire
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ajutorul 
primit la finalizarea situaţiei financiare pentru 
anul 2017 (Monica). Slavă Lui pentru toată 
purtarea de grijă! 
15. Corry Linda  – Dep. European de Educaţie
Îl laud pe Dumnezeu pentru grupul de persoane 
care mă ajută în departamentul de educație. 
Rugați-vă pentru înțelepciune și ajutorul lui 
Dumnezeu în timpul întâlnirii pentru planificări 
din această lună.
16. Hildebrandt Margret – Sibiu
Îl laud pe Dumnezeu pentru ajutorul Lui în 
perioada vizitelor la prieteni și susținători din 
Germania. Sunt recunoscătoare Domnului 
pentru acest timp special.
17. Leonte Daniel și Carmen – Iași

Rugați-vă ca, în această perioadă, Dumnezeu 
să ne ajute să prezentăm copiilor de la grupuri 
prețul nespus de mare pe care L-a plătit 
Dumnezeu pentru fiecare dintre ei, și Duhul 
Sfânt să lucreze la inima lor.
18. Loghin Laurenţiu şi Anca – Neamţ 
Avem nevoie de sprijin în rugăciune cu privire 
la partea financiară a lucrării. Să ne rugăm 
împreună pentru oameni care să dăruiască, 
astfel ca lucrarea cu copiii să poată continua.
19. Manole Corina – Galaţi
Să ne rugăm ca, în ciuda împotrivirilor, să nu 
cad de oboseală, iar cei care sunt potrivnici să-L 
cunoască pe Dumnezeu. 
20. Mitu Claudia – Ilustrare şi Design
E uimitor să văd că, deși dăruiesc mai mult pentru 
Dumnezeu, nu duc lipsă – mi-a spus un donator. 
Îl laud pe Domnul pentru că ne poartă de grijă, 
și mie și donatorilor.






