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Limba unui ucenic  
Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere 

de aur într-un coșuleț de argint. 
(Proverbele 25:11) 

Cuvintele sunt principala unealtă pe care o folosim în 
lucrarea noastră. Folosim cuvinte când predăm, când 
cântăm sau când sfătuim. Fără cuvinte (sau semne 
pentru cei care folosesc limbajul semnelor) nu am putea 
face aproape nimic. De aceea, este vital să ne folosim 
bine limba. Biblia abundă în versete despre folosirea 
corectă sau incorectă a cuvintelor. Iată câteva dintre ele.

Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur 
într-un coșuleț de argint. Această ilustrație s-ar putea referi 
la niște portocale (mere de aur) așezate într-un coșuleț 
de argint lucrat în filigran. Este o prezentare frumoasă 
a unor fructe într-un suport de mare valoare. Cuvintele 
sunt rodul buzelor noastre și, dacă sunt prezentate bine, 
au mare valoare și chiar frumusețe. Cuvintele spuse la 
vremea potrivită sunt cuvinte bine alese, care se potrivesc 
perfect situației în care sunt rostite. Sunt cuvinte rostite 
la timpul și în locul potrivit. Sunt rostite dintr-o motivație 
bună, au un conținut bun și se îndreaptă spre o țintă 
bună. Unele cuvinte se potrivesc perfect într-o situație, 
dar sunt complet nepotrivite în alta. Când înțelegem 
diferența și ținem cont de ea, cuvintele noastre vor fi 
spuse la vremea potrivită.

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

24. Szücs Attila şi Tünde – Bihor

În luna mai v-am cerut să vă rugaţi pentru o fată 
dintr-un grup de adolescenţi, care a fugit de acasă 
cu un băiat necreștin. Acum o altă fată (14 ani) din 
același grup, s-a mutat la un băiat din altă localitate. 
Rugați-vă ca ele să-și dea seama de gravitatea 
deciziilor lor și să revină în familie.

25. Doboş Dumitru şi Florica – Arad

Am planificat trei tabere consecutive. Ne rugăm ca 
mulți copii să-L cunoască pe Domnul ca Mântuitor în 
taberele din vara aceasta.

26. Tripon Florina – Făgăraş

Mulțumim lui Dumnezeu pentru Daniela, care L-a 
primit pe Domnul încă de la opt ani, iar acum a 
încheiat legământ cu El.

27. Hildebrandt Margret – Sibiu

Mulțumesc lui Dumnezeu pentru timpul de 
promovare petrecut în Germania, și pentru fiecare 
persoană care mă sprijină în lucrare.

28. Vasilca Doina – AMECpeNET

Să ne rugăm pentru traducerea aventurilor și 
activităților noi de pe site, astfel încât copiii să le 
poată folosi. 

29. Bain Claire – Manager general

Slavă lui Dumnezeu pentru echipa de voluntari 
din biserica mea din Irlanda de Nord care au venit 
să ajute cu lucrările de renovare. Dumnezeu să-i 
binecuvânteze pe ei și pe toți cei care i-au ajutat.

30. Oltean Nicoleta– Olt

Avem tabără cu copiii din județul Olt. Rugați-vă 
pentru copii, ca ei să poată participa, întrucât pe 
mulți nu îi lasă părinții să vină.

31. Grigore Alex şi Monica – Centru Instruire

Rugați-vă ca Dumnezeu să ne dea sănătate și putere 
de muncă.



1. Anca George şi Tatiana – Dâmboviţa

Luna aceasta vom participa la campania Vestea 
Bună pentru România (SV). Ne rugăm să fim de folos 
în programele de evanghelizare a copiilor de acolo.

2. Bazâru Theo şi Flori – Constanța

Începe perioada taberelor. Avem nevoie de 
înțelepciune, putere, energie, creativitate, finanțe 
și multă răbdare. Rugați-vă alături de noi pentru 
acestea.

3. Băbuță Lică şi Olimpia – Literatură/Radio

Vom participa la campania Vestea Bună pentru 
România de la Suceava. Rugați-vă ca Dumnezeu să 
ne folosească în câștigarea sufletelor copiilor pentru 
Hristos.

4. Solomon Sebastian – Instruire

În perioada 2-7 iulie voi conduce o tabără pentru 
copiii din centrul de plasament Orlat, județul Sibiu. 
Rugați-vă ca mulți dintre ei să Îl cunoască pe 
Dumnezeu ca Tată. 

5. Brezoaie Cosmin şi Tatiana – Buzău

Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze fiecare 
participant la taberele organizate în zona noastră.

6. Bucur Jantina – Mehedinţi

Soacra mea are cancer. Ca familie, trecem printr-o 
situație dificilă. Domnul să-i dea sănătate, și nouă 
puterea să-i fim alături. Ne încredem în El, orice s-ar 
întâmpla.

7. Dulcianu Liviu şi Anca – Iaşi

Vom începe această lună cu două tabere. Ne rugăm 
pentru prezența și protecția lui Dumnezeu asupra 
copiilor și a noastră.

8. Ene Teo şi Ramona – Prahova

Mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare copil din 
Ploiești, care a auzit Evanghelia în luna iunie. Ne 
rugăm pentru mântuirea lor.

9. Frîncu Magdalena – Literatură

Îl laud pe Domnul pentru sănătatea și puterea de 
muncă pe care mi-o dă. Îi mulţumesc pentru buna 
colaborare cu colegii. El să binecuvânteze lucrarea 
fiecăruia, făcută spre slava Lui!

10. Frîncu Violeta – Prahova

Ne rugăm ca Domnul să ne păzească și să ne poarte 
de grijă în toate evanghelizările din vară.

11. Costea Cristina – Hunedoara

Slavă Domnului pentru oportunitatea de a duce copiii 
în tabără (începând cu 11 iulie). Ne rugăm să fie un 
timp special pentru fiecare copil care participă. 

12. Grigore Viorel şi Estera – Argeş

Cerem Domnului să lucreze în viaţa copiilor care vor 
participa la tabere luna aceasta, și în special în viaţa 
celor care vor participa pentru prima dată.

13. Virag Tibi şi Angela – Literatură/Cursul Biblic 

Între 21-26 iulie am programat o tabără cu 
adolescenții. Cerem Domnului înțelepciune și 
călăuzire în vestirea Cuvântului și în diferitele activități. 

14. Kovacs Barna şi Judith – Satu-Mare/Albania

Rugați-vă pentru copiii de pe Strada Nouă, ca ei să 
poată participa la tabere în vara aceasta.

15. Leonte Daniel şi Carmen – Iaşi

La sfârșitul lunii va avea loc la Suceava a 8-a 
ediție a campaniei de evanghelizare Vestea Bună 
pentru România. Să ne rugăm ca Dumnezeu să 
binecuvânteze copiii care vor participa, cu înțelegerea 
mesajului Mântuirii.

16. Loghin Laurenţiu şi Anca – Neamţ

Rugați-vă împreună cu noi ca Domnul să ne 
păzească de accidente și de orice rău în călătoriile pe 
care le avem de făcut.

17. Mangalagiu Iulian şi Anca – Directori 

Continuăm să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în 
viața copiilor noștri Yasmina, Eduard și Eric. Yasmina 
împlinește luna acesta 18 ani, și se pregătește să 
meargă la facultate. Rugați-vă împreună cu noi ca 
Dumnezeu să o călăuzească în continuare.

18. Alboiu Andi şi Mat’ka – Centru Instruire

Luna aceasta vom participa la tabere. Îl lăudăm 
pe Dumnezeu pentru privilegiul de a duce copiilor 
Evanghelia.

19. Mateescu Ionuț şi Mădălina –Timiş

Rugați-vă împreună cu noi pentru putere fizică, 
psihică și spirituală în această lună plină de activități.

20. Mitu Claudia – Ilustrare şi Design

Clubul Prieteniei începe să crească, și 15 copii sunt 
nelipsiți de la întâlnirile noastre lunare. Rugați-vă 
pentru înțelepciune în organizarea programului și 
unitate în cadrul echipei. 

21. Nyilas Erika – Cluj

Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne poarte de 
grijă și să putem aduna suma de bani necesară 
evanghelizării copiilor în această vară.

22. Pavîlcu Apolo şi Lili – Braşov

Dumnezeu Se prezintă în Biblie ca Tatăl orfanilor. Așa 
vrem să-L prezentăm celor 80 de copii orfani din 
centrele de stat în săptămâna de tabără din Zărnești.

23. Blendea Anica – Cursul Biblic

Laud pe Dumnezeu pentru modul în care 
lucrează în viaţa celor înscriși la Cursul Biblic prin 
Corespondenţă: Orice om poate fi iertat și mântuit, 
dacă el crede în Isus. – V. (DJ)


