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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) 

Isus este modelul desăvârșit al unei persoane ale cărei 
cuvinte sunt întotdeauna bine alese. El a găsit cuvinte 
de adâncă mângâiere pentru cei care aveau nevoie de 
alinare. 

Când dădea învățătură, cuvintele Lui erau clare, simple 
și bine ilustrate. 

Când a fost nevoit să ia poziție împotriva învățătorilor 
falși, cum erau fariseii, cuvintele Lui au fost lipsite de 
orice teamă sau ambiguitate. 

Când a trebuit să-i mustre pe ucenici, cuvintele Lui au 
fost caracterizate de răbdare și bunătate. 

Când predica Evanghelia, toți ... se mirau de cuvintele 
pline de har care ieșeau din gura Lui. (Luca 4:22) Putea 
predica ore întregi (Marcu 6:34-35) fără a-i plictisi pe 
adulți sau pe copii. 

Toți înțelegeau că cuvintele Lui se potriveau perfect 
situației în care se găseau. Indiferent de situație, Isus 
găsea mereu cuvintele potrivite.

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

24. Bucur Jantina – Mehedinţi

Mulți copii vor auzi Cuvântul lui Dumnezeu prin evan-
ghelizările în aer liber. Domnul să lucreze în viaţa lor.

25. Szücs Attila şi Tünde – Bihor

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru copiii de la Grupul 
Vestea Bună din Telechiu, care și pe perioada verii 
sunt prezenți la activitățile organizate de noi. Domnul 
să lucreze la inima lor.

26. Șeican Ana – Birou

Lucrez la traducerea și adăugarea conținutului pe 
site-ul www.amecpenet.ro. Rugați-vă împreună cu 
mine pentru înțelepciune.

27. Tripon Florina – Făgăraş

Luna aceasta avem evanghelizări cu copiii în satele 
Cincu, Dealu-Frumos și Ruja. Să ne rugăm ca 
Domnul să ne dea mult curaj și biruință în această 
lucrare.

28. Virag Tibi şi Angela – Literatură/Cursul Biblic 

Lucrăm la Cursul Biblic on-line. Domnul să ne dea 
înţelepciune, întrucât se pare că este mai complicat 
decât am crezut la început. Fie ca acest site să fie 
o binecuvântare pentru mulți copii care accesează 
internetul.

29. Vasilca Doina – AMECpeNET

Să ne rugăm ca toți copiii care primesc broșuri și 
semne de carte cu amecpenet să fie curioși și să 
intre pe site.

30. Grigore Alex şi Monica – Centru Instruire

Avem nevoie de mai mulți parteneri în lucrare, 
care să se roage pentru noi și să dăruiască pentru 
evanghelizarea copiilor.

31. CityKids

În această vară vor avea loc evenimente CityKids în 
multe locuri. Rugați-vă ca prin aceste evenimente, 
mulți copii să afle cum pot avea păcatele iertate.



1. Alboiu Andi şi Mat’ka – Centru Instruire

Avem multe posibilități de slujire în AMEC. Ne rugăm 
ca Domnul să ne arate clar unde este locul potrivit 
pentru noi.

2. Anca George şi Tatiana – Dâmboviţa

Să ne rugăm pentru adolescenții din Vlădeni, care 
și-au pierdut interesul pentru lucrurile spirituale și nu 
mai vin la Grupul Vestea Bună.

3. Bazâru Theo şi Flori – Constanța

Unii copii, după ce s-au întors la Dumnezeu, au fost 
atacați de cel rău. Ne rugăm ca Domnul să îi țină 
aproape de El pe toți copiii mântuiți.

4. Băbuță Lică şi Olimpia – Literatură/Radio

Să ne rugăm ca mulți copii, care au participat la 
evenimentele evanghelistice organizate în diferite 
localități din județul Sibiu, să creadă în Dumnezeu.

5. Blendea Anica – Cursul Biblic

Nu am mai trimis demult cursurile, fiindcă am trecut 
printr-o perioadă critică. Rugați-vă pentru mine, căci 
doresc să continui aceste cursuri care mă ajută mult. - 
C. (BH)

6. Brezoaie Cosmin şi Tatiana – Buzău

Luna aceasta avem planificate evanghelizări. 
Ne rugăm să ajungem la mulți copii, și protecția 
Domnului să fie peste noi.

7. Solomon Sebastian – Instruire

7-13 este perioada unei tabere de adolescenți din 
județul Argeș. Voi ajuta și eu la această tabără. 
Rugați-vă ca adolescenţii să își formeze convingeri 
puternice pentru viața de credință.

8. Costea Cristina – Hunedoara

Eu sunt în concediu pentru îngrijirea copilului, dar 
sunt recunoscătoare pentru fiecare ocazie pe care o 
am, de a duce copiilor Evanghelia în lunile de vară.

9. Doboş Dumitru şi Florica – Arad

Ne rugăm pentru banii necesari achiziționării unei 
alte mașini pentru lucrare, pentru a ne deplasa la 
instruirea voluntarilor și evanghelizarea copiilor și 
adolescenților.

10. Dulcianu Liviu şi Anca – Iaşi

Ne rugăm pentru putere din partea Domnului, ca să 
facem față tuturor problemelor pe care le întâmpinăm 
în tabere și evanghelizări. 

11. Ene Teo şi Ramona – Prahova

Continuați să vă rugați împreună cu noi pentru 
copiii din judeţul Ialomița. Ne rugăm ca Dumnezeu 
să pregătească o persoană, care să coordoneze 
lucrarea în acest județ.

12. Frîncu Violeta – Prahova

Îl laud pe Domnul pentru Andrei și Ema, care s-au 
hotărât să-L urmeze pe Domnul. Rugați-vă pentru 
creșterea lor spirituală.

13. Hildebrandt Margret – Sibiu

Astăzi începem Grupul Biblic de Vacanță din 
localitatea Ungurei (13-17). Rugați-vă ca cei ce aud 
Cuvântul să-L creadă în inima lor.

14. Oltean Nicoleta – Olt

Voi preda într-o tabără de copii în Austria. Rugați-vă 
pentru călăuzire și protecție. 

15. Grigore Viorel şi Estera – Argeş

Lăudăm pe Domnul pentru toți voluntarii care ne-au 
ajutat în lucrarea de vară până acum. 

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

Slavă Domnului pentru uși deschise pentru 
Evanghelie în Albania. Rugați-vă ca lucrarea din 
tabere să fie binecuvântată vara aceasta.

17. Leonte Daniel şi Carmen – Iaşi

Luna aceasta vom fi cu o parte din copiii de la 
Grupurile Vestea Bună din Iași, în tabără la Zărnești. 
Domnul să ocrotească fiecare participant și să îl ajute 
să creadă Evanghelia.

18. Loghin Laurenţiu şi Anca – Neamţ

Avem nevoie de ajutor la evanghelizările în aer liber. 
Să ne rugăm pentru oameni potriviți, care să se 
implice în lucrare.

19. Mangalagiu Iulian şi Anca – Directori

În ultimii ani, AMEC Europa ne-a rugat să ne 
implicăm mai mult în a ajuta lucrarea din regiunea 
noastră. Mulțumim lui Dumnezeu că putem sluji 
în acest mod, și astfel mulți copii pot auzi despre 
Domnul Isus. 

20. Manole Corina – Galaţi

Am nevoie de voluntari pentru evanghelizări și 
distribuiri de tractate. Domnul să răspundă acestei 
nevoi. 

21. Mateescu Ionuț şi Mădălina –Timiş

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a 
lua mulți copii în tabără. Să ne rugăm ca mulți dintre 
ei să-L primească pe Domnul.

22. Mitu Claudia – Ilustrare şi Design
Am crezut că suntem săraci și trebuie să primim, dar 
de când dăruim pentru tine, am realizat că putem fi 
o binecuvântare, mi-a spus o donatoare. Îl laud pe 
Dumnezeu că dăruirea este o binecuvântare dublă: și 
pentru mine și pentru donator.
23. Pavîlcu Apolo şi Lili – Braşov

Copii din zone noi vor avea bucuria să vină pentru 
prima dată într-o tabără creștină. Ne rugăm să fie o 
experiență pozitivă și de neuitat.


