
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 temporară! Cât va fi  pământul … 
Dumnezeu promite că ordinea pământească nu 
se va sfârși înainte de timpul stabilit. El nu spune 
că pământul nu va fi  supus niciunei judecăţi în 
viitor. De fapt, în viitor va fi  o judecată prin foc 
(2 Pet. 3:10-12). Dar Dumnezeul răbdător îi dă 
timp omenirii, ca ea să se pocăiască. Numai 
când timpul destinat va lua sfârșit, El va judeca. 
Cât de răbătător este Dumnezeu cu lumea! 

Aplicaţia promisiunii: Încrede-te în Dumnezeu! 
Încrede-te în Dumnezeu pentru tot ceea ce ai 
nevoie. Dacă El are grijă de lume, cu atât mai mult 
El va avea grijă de tine, copilul Lui. Ai încredere 
în promisiunea Sa! Și fi i sigur că Dumnezeu va 
păstra pământul până când Hristos va reveni. 
Providenţa lui Dumnezeu înseamnă că El este 
pe tron și are stăpânirea deplină astăzi și în viitor!

În slujba Lui, 

Gerd-Walter Buskies, 
director AMEC pentru Europa
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27. Virag Tibi şi Angela – Literatură/Cursul 
biblic
Linia timpului, care a apărut și în limba maghiară, 
este o unealtă bună pentru a învăța ordinea în 
care s-au întâmplat evenimentele principale 
din Biblie. Ne rugăm a acest set să fi e de folos 
în multe Grupuri Vestea Bună, școli duminicale, 
ore de religie etc.
28. Szücs Attila şi Tünde – Bihor
În ultima săptămână din iunie vom avea o 
tabără cu copiii rromi. Rugați-vă ca Dumnezeu 
să ne dea înțelepciune, răbdare, biruință și 
binecuvântare, pentru a putea transmite 
copiilor mesajul mântuirii.
29. Tripon Florina – Făgăraş
Să ne rugăm pentru cele 3 zile de evanghelizare 
cu copiii din Cincu. Dumnezeu să ne dea mult 
har și binecuvântare în aceste zile.
30. Vasilca Doina – www.AMECpeNET.com
Să continuăm să ne rugăm, căci mulți copii 
sunt încurajați de rugăciunile noastre. Cineva 
ne scrie: Mulțumesc că v-ați rugat pentru mama 
mea. Fratele meu s-a născut cu bine! (M.)

22. Kovacs Barna şi Judith – Satu-Mare/lideri 
interimari în Albania
Luna aceasta sunt programate două tabere 
de câte o săptămână la centrul AMEC din 
Albania. Rugați-vă pentru copiii și adolescenții 
care provin din familii de musulmani, ca ei să 
înțeleagă mesajul Evangheliei și să creadă 
în Domnul Isus.
23. Mangalagiu Iulian şi Anca – Directori 
Naţionali
Yasmina, fi ica noastră, va susține examenul 
de bacalaureat luna aceasta. Ne rugăm ca 
încrederea ei să fi e în Domnul și El să îi dea 
înțelepciune și izbândă.
24. Nyilas Erika – Cluj
Luna aceasta încep taberele. Să ne rugăm 
pentru ocrotirea Domnului, și ca viaţa copiilor 
și adolescenților să fi e schimbată prin aceste 
tabere.
25. Pavîlcu Apolo şi Lili – Braşov
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți copiii 
care au participat la Grupurile Vestea Bună și în 
acest an școlar. Îi cerem Domnului înțelepciune 
în pregătirea activităților de vară (tabere, 
evanghelizări etc.) 
26. Solomon Sebastian – Instruire
Dorința noastră este ca mai mulți copii să audă 
Evanghelia. În această lună organizăm cursuri 
Instruirea Misionarilor de Vară. Fie ca ele să aibă 
un rol important în răspândirea Evangheliei.



1. Grigore Viorel și Estera – Argeș
Dorim să ne întâlnim cu învățatori de la toate 
bisericile, pentru a planifica locurile unde să 
organizăm evanghelizări cu copiii. Rugați-vă 
pentru călăuzirea Domnului în toate planurile.
2. Anca George şi Tatiana – Dâmboviţa
Să ne rugăm pentru adolescenții cu care 
lucrăm, ca Domnul să lucreze la inima lor, și ei 
să fie transformați de puterea Cuvântului Său.
3. Bazâru Theodor şi Florentina – Constanţa
Finalizăm pregătirile pentru lucrările de vară. 
Rugați-vă ca Domnul să ne dea înțelepciune în 
pregătire.
4. Băbuţă Lică şi Olimpia – Literatură/Radio
Ne rugăm ca Dumnezeu să ne însoţească în 
tabăra cu copiii, care va avea loc la sfârşitul 
lunii. El să ne păzească şi să ne dea un timp 
binecuvântat.
5. Blendea Anica – Cursul Biblic
Am stat și m-am rugat și am plâns la lecția 
aceasta; vreau să fiu mântuit (Gabi). Dumnezeu 
să lucreze în viața lui.
6. Brezoaie Cosmin şi Tatiana – Buzău
Îl lăudăm pe Domnul pentru colaborarea 
frumoasă pe care o avem cu organizația OM 
România. În această lună ne vor ajuta să 
ajungem la copii cu programe atractive.
7. Bucur Jantina – Mehedinţi
Gabriel vine de câțiva ani la grupul de 
adolescenți. Să ne rugăm ca el să-și predea în 
întregime viața Domnului Isus.
8. Frîncu Violeta – Prahova
Luna aceasta în județul Prahova se vor desfășura 
mai multe evenimente pentru copii. Domnul să 
deschidă inima copiilor și să-i mântuiască. 



9. Costea Cristina – Hunedoara
Ne dorim de mai mult timp să organizăm un 
progr am de evangelizare pentru copiii din 
comuna Băcia (acolo nu există biserică). Rugați-
vă împreună cu noi ca acest lucru să fie posibil 
în această vară.
10. Doboş Dumitru şi Florica – Arad
Ne așteaptă o vară plină de evenimente. Rugați-
vă ca Dumnezeu să ne ocrotească, atât pe noi, 
cât și pe copiii cu care lucrăm.
11. Dulcianu Liviu şi Anca – Iași
Rugați-vă împreună cu noi ca Domnul să ne 
folosească în această lună în timp ce vom preda 
la diferite cursuri.
12. Ene Teo şi Ramona – Prahova
Rugati-vă împreună cu noi ca în vara care ne 
stă înainte să-i îndrumăm pe mulți copii și 
adolescenți la Domnul Isus.
13. Frîncu Magdalena – Literatură
 Am planificat editarea mai multor serii de lecţii 
noi. Domnul să ne dea ajutorul şi călăuzirea Sa 
la fiecare etapă în acest proces. Vă mulţumim 
pentru rugăciuni.
14. Biroul Național
Dumnezeu merită toată lauda noastră, pentru 
lucrările măreţe pe care le-a făcut. „Gata îmi este 
inima să cânte, Dumnezeule. Voi cânta, voi suna 
din instrumentele mele; aceasta este slava mea!” 
(Psalmul 108:1)

15. Grigore Alex şi Monica – Centru Instruire
Începând cu 9 iunie se va desfășura Institutul 
de Instruire a Liderilor pe o perioadă de 3 luni. 
Rugați-vă pentru toți cei implicați: studenți, 
profesori, translatori și personalul de la Centrul 
de Instruire.
16. Biroul Național
Lăudaţi-L pe Domnul, împreună cu noi: „Căci 
mare este bunătatea Ta și se înaltă mai presus 
de ceruri, iar credincioșia Ta până la nori.”
(Psalmul 108:4)
17. Leonte Daniel și Carmen – Iași
Rugați-vă ca Dumnezeu să binecuvânteze pla-
nurile noastre de evanghelizare pentru vara 
aceasta. Ne rugăm să putem spune Evanghelia 
la cât mai mulți copii.
18. Loghin Laurenţiu şi Anca – Neamţ
Să ne rugăm pentru Elena, o adolescentă de la 
Grupul Vestea Bună din Dodeni, care, din cauza 
situației financiare, a fost nevoită să plece în 
străinătate împreună cu familia ei.
19. Manole Corina – Galaţi
Rugați-vă ca cei de la grupul de preadolescenți 
să înțeleagă Evanghelia, să-L primească pe 
Hristos în viața lor și să fie o mărturie bună în 
familiile lor.
20. Mitu Claudia – Ilustrare şi Design
Îi mulțumesc Domnului pentru cursul de 
instruire, la care am învățat metode folositoare 
despre cum să spui Evanghelia prin intermediul 
media. Este un pas înainte în lupta mea cu 
tehnologia. Îţi mulțumesc că te rogi.
21. Mateescu Ionuț și Mădălina – Timiș 
Rugați-vă împreună cu noi pentru binecuvân-
tarea celor care susțin în rugăciune și financiar 
lucrarea cu copiii din Timiș. 






