
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 care își extinde graniţele! Nu trebuie 
să ne temem că într-o zi, după o noapte lungă, 
nu va mai răsări soarele sau după o iarnă lungă 
nu va mai fi  vară sau că vom semăna, dar nu vom 
mai secera. Nu, ci Dumnezeu promite lumii că El 
Se va îngriji de ea cu credincioșie. Iar promisiunea 
Lui este mult mai cuprinzătoare. Include, de 
exemplu, faptul că Dumnezeu păstrează dinamica 
naturii în stabilitate și predictibilitate relativă, astfel 
ca știinţa și tehnologia să fi e posibile. Știinţa și 
tehnologia depind de credincioșia lui Dumnezeu 
de a ţine „legile naturii“ la locul lor și de a garanta 
că procesele fi zice și chimice își urmează cursul 
lor normal. Dumnezeu Și-a ţinut promisiunea. 
Cât de credincios este Dumnezeu faţă de lume! 

În slujba Lui, 

Gerd-Walter Buskies, 

director AMEC pentru Europa
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28. ViragTibi şi Angela – Literatură/Cursul 
biblic
Îl lăudăm pe Domnul că a fost alături de 
echipa de literatură și am putut termina la 
timp materialul de tabără. Mulțumim pentru 
rugăciuni. Ne dorim ca acest material să fi e 
folosit în multe tabere anul acesta.
29. Tripon Florina – Făgăraş
Să-I mulțumim Domnului pentru doamna 
Maria, care ne primeşte în casa ei în fi ecare 
săptămână pentru a ne întâlni cu copiii din 
satul Sebeș.
30. Vasilca Doina – www.AMECpeNET.com
Copiii Îl găsesc pe Dumnezeu prin lecțiile de 
pe site: Domnul Isus este important pentru mine. 
M-am rugat să fi u iertată de păcate! Aș vrea să 
știu mai multe! (L.)
31. Grigore Viorel și Estera – Argeș
Multe din ajutoarele de la grupuri vor 
pleca în alte orașe, la facultate. Ne rugăm 
ca Domnul să pregătească și alți lucrători 
destoinici.

22. Kovacs Barna şi Judith – Satu-Mare/lideri 
interimari în Albania
Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru adolescenții din 
Tiream. Pe lângă programul biblic, aceștia 
învață să cânte și la chitară. Dumnezeu să pună 
lângă ei adulți maturi în credință, care să le 
fi e un exemplu demn de urmat.
 23. Mangalagiu Iulian şi Anca – Directori 
Naţionali
Vedem nevoia de lucrători noi mai ales în 
județele unde nu avem reprezentanți AMEC. 
Rugați-vă ca Domnul să scoată lucrători la 
secerișul Său.
24. Nyilas Erika – Cluj
O adolescentă de etnie rromă, care venea regulat 
la grup, a fost măritată cu forța undeva în țară. 
Să ne rugăm ca Domnul s-o ocrotească și să nu 
uite lucrurile învățate la Grupul Vestea Bună.
25. PavîlcuApolo şi Lili – Braşov
Renovările Centrului de Tabără din Râșnov 
înaintează greu. Îi mulțumim lui Dumnezeu 
pentru muncitorii care vor lucra luna aceasta, și 
ne rugăm pentru finanțele necesare fi nalizării 
proiectului.
26.  Frîncu Magdalena – Literatură
Seria de lecții „Imaginea completă” va fi gata în 
curând. Rugați-vă ca prin aceste lecții copiii 
să înțeleagă că Dumnezeu dorește mântuirea 
tututor, și să vină la El prin Domnul Isus.  
 27. Szücs Attila şi Tünde – Bihor
 O fată de 15 ani, de la grupul de adolescenți, 
a fugit recent de acasă cu un băiat necreștin. 
Rugați-vă ca ea să realizeze pericolul căruia i s-a 
expus, și să revină acasă.
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1. Alboiu Andi şi Mat’ka – Centru Instruire
Rugați-vă ca Dumnezeu să ne dea în continuare 
creativitate și idei noi în pregătirea meselor 
pentru grupurile de oameni care vin la Centrul 
de Instruire.
2. Anca George şi Tatiana – Dâmboviţa
Dorim să deschidem Grupuri Vestea Bună noi în 
județul Dâmbovița. Rugați-vă ca Domnul să ne 
călăuzească în această privință. 
3. Bazâru Theodor şi Florentina – Constanţa
Județul nostru are nevoie de mai mulți învăță-
tori dedicați lucrării pentru copii. Rugați-vă ca
Domnul să scoată mai mulți lucrători.
4. Biroul Național
Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru ajutorul Lui 
în pregătirea seminariilor online lunare. Rugați-
vă ca acestea să fie o binecuvântare pentru cei 
cca. 300 de participanți (lucrători cu copiii) din 
fiecare lună. 
5. Blendea Anica – Cursul Biblic
Să ne rugăm pentru Ana–Maria care ne scrie:
Rugați-vă pentru mine. Relația mea cu Dumne-
zeu s-a răcit mult de când sunt la liceu.
6. Brezoaie Cosmin şi Tatiana – Buzău
Îl lăudăm pe Domnul pentru Grupul Vestea Bună 
din Cilibia. Ne rugăm ca El să lucreze în inimile 
copiilor și adulților care participă la program.
7. Bucur Jantina – Mehedinţi
Luna aceasta vom face ultimele pregătiri 
pentru lucrarea de vară. Mă rog ca Dumnezeu 
să pregătească voluntari noi, care să dorească 
să se implice în lucrare.
8. Costea Cristina – Hunedoara
Mulțumim Domnului pentru echipa de învăță-
tori din Deva, care slujește copiilor din satul 
Sântămăria de Piatră. Fie ca mulți copii din acest 
sat să urmeze calea Domnului.

9. Doboş Dumitru şi Florica – Arad
Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru toți învățătorii 
care au fost instruiți în ultima perioadă, pentru 
dorința lor de învățare și implicare.
10. Dulcianu Liviu şi Anca – Iași
În urmă cu șase luni am deschis două Grupuri 
Vestea Bună în satul Mironeasa. Îi mulțumim lui 
Dumnezeu pentru voluntarii care ne ajută în 
acest sat, dar și în altele. 
11. Ene Teo şi Ramona – Prahova
Am redeschis grupul de la Gherghița. Vă mul-
țumim că v-ați rugat pentru acest lucru. Să 
continuăm să ne rugăm ca mai mulți copii și 
adolescenți să participe la programe.
12. Solomon Sebastian – Instruire
Astăzi are loc o evanghelizare pentru copii, 
organizată de bisericile din Sibiu, AMEC și Alege
 Viața. Rugați-vă pentru mântuirea copiilor.
 13. Frîncu Violeta – Prahova
Îl laud pe Dumnezeu pentru fiecare persoană 
care mă susține financiar. Să ne rugăm pentru 
persoane noi, care să se alăture grupului de 
susținători.
14. Grigore Alex şi Monica – Centru Instruire
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate 
echipele de voluntari care vor ajuta la renovările 
și reparațiile de la Centrul de Instruire. 
Dumnezeu să-i răsplătească!
15. Biroul Național
Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru Conferința 
Națională care a avut loc la Sibiu. Dumnezeu să 
ne ajute pe fiecare să ne amintim întotdeauna 
de puterea pe care o are Cuvântul Lui.

16. Campania Vestea Bună pentru România
Campania evanghelistică „Vestea Bună pentru 
România” se va desfășura vara aceasta în județul 
Suceava. Să ne rugăm ca prin această campanie 
mulți copii să audă Evanghelia.
17. Leonte Daniel și Carmen – Iași
Luna aceasta planificăm la Centrul de Instruire 
de la Sibiu desfășurarea unor lucrări de 
renovare. Rugați-vă ca Dumnezeu să trimită 
voluntari, care să ne ajute să terminăm la timp 
ceea ce ne-am propus, și El să ne dea izbândă.
18. Loghin Laurenţiu şi Anca – Neamţ 
Îi mulțumim Domnului pentru fratele pastor de 
la Bicazul Ardelean, care la fiecare întâlnire a 
grupului aduce cu mașina copiii care stau 
departe, și rămâne și el de fiecare dată la 
program. Când lipsim noi, se ocupă el de copii. 
Domnul să-l binecuvânteze!
19. Manole Corina – Galaţi
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți cei care 
s-au rugat, au dăruit și au ajutat la grupurile de 
copii, și astfel au făcut posibil ca și în acest an 
școlar să pot merge în grădinițe și să-L vestesc 
pe Hristos. 
20. Mitu Claudia – Ilustrare şi Design
Durerea de spate provocată de faptul că stau
mult pe scaun persistă, ca o amintire că trebuie 
să fac exerciții. Rugați-vă în continuare pentru 
disciplină în această privință. 
21. Mateescu Ionuț și Mădălina – Timiș 
Ne rugăm ca prin planurile noastre de 
evanghelizare și prin activitățile stabilite pentru 
vara aceasta Numele lui Dumnezeu să fie 
glorificat.






