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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) 

O soție căreia îi murise copilul ajunsese atât de deprimată, 
încât s-a încuiat în camera ei pentru a fi singură 
cu durerea ce o sfâșia. În cele din urmă, soțul ei a 
convins-o să facă o scurtă plimbare împreună. În timp 
ce se plimbau, ea s-a aplecat să ia o floare. Soțul 
s-a prefăcut că o oprește. Ea a suspinat și a întrebat: 
„N-am voie să iau nici măcar o floare?” El i-a răspuns 
șoptit: „Tu te întristezi că eu nu-ți dau voie să iei 
această floare dar, când Dumnezeu a vrut să ia floarea 
ta, I-ai dat voie?” Mama îndurerată a înțeles că avea 
nevoie de o mustrare blândă și nu după mult timp a 
reușit să spună, „ce bună este o vorbă spusă la vreme 
potrivită!” (Proverbele 15:23)

Fie ca Dumnezeu să ne motiveze să tânjim după priceperea 
de a rosti cuvinte bine alese, spuse la vremea potrivită și 
care au valoare inestimabilă.

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

25. Solomon Sebastian – Instruire

Rugați-vă ca participanţii la întrunirea învățătorilor 
de Grupuri Vestea Bună să fie încurajați și motivați 
pentru a sluji cu o inimă curată.

26. Szücs Attila şi Tünde – Bihor

Rugați-vă să-i putem vizita pe copiii care au 
participat la tabără, pentru a-i încuraja să se înroleze 
în programele Grupurilor Vestea Bună.

27. Virag Tibi şi Angela – Literatură/Cursul Biblic

Cerem Domnului multă călăuzire în pregătirea 
materialelor pentru învățători. Ne dorim ca prin toate 
ideile pe care le oferim învățătorilor, copiii să fie atrași 
de Cuvântul lui Dumnezeu.

28. Vasilca Doina – AMECpeNET

Să mulțumim Domnului că acest site este o unealtă 
prin care copiii Îl cunosc pe Dumnezeu și află 
răspuns la întrebările lor.

29. Corry Linda – Dep. European de Educaţie

Am fost dezamăgiți că în vara aceasta nu s-a  
putut organiza Institutul de Instruire a Liderilor. 
Rugați-vă ca Dumnezeu să lucreze în viaţa 
potențialilor studenți, ca ai să dorească să vină la 
instruire vara viitoare.

30. Oltean Nicoleta – Olt

Se aproprie venirea pe lume a unui nou membru în 
familia noastră. Rugați-vă pentru sănătatea lui și a 
mea. Mulțumesc!

Înscrie-i şi pe copii tăi pe
www.amecpenet.ro



1. Alboiu Andi şi Mat’ka – Centru Instruire

Ne rugăm ca Domnul să poarte de grijă de finanțele 
necesare lucrării noastre.

2. Anca George şi Tatiana – Dâmboviţa

Începe școala. Să ne rugăm pentru copiii noștri – 
Alex, Sami și Agnes, ca fie silitori la școală și să fie 
exemple bune pentru colegii lor.

3. Bazâru Theo şi Flori – Constanța

Ne rugăm ca toți copiii din județ, care au auzit 
Cuvântul în urma evanghelizărilor, să ia o decizie 
înțeleaptă pentru viața lor.

4. Băbuță Lică şi Olimpia – Literatură/Radio

Să ne rugăm împreună pentru mai mult sprijin 
financiar pentru lucrarea radiovesteabună.ro.

5. Blendea Anica – Cursul Biblic

Mă simt așa de marginalizată de colegii mei; nu știu cu 
ce am greșit și îmi vine mereu gândul să mă sinucid. – 
C. (HD)

6. Brezoaie Cosmin şi Tatiana – Buzău

Ne rugăm pentru continuitatea lucrării din timpul verii, 
și ca oamenii să citească literatura distribuită și să 
creadă Cuvântul Lui.

7. Bucur Jantina – Mehedinţi

Îl lăudăm pe Dumnezeu că întotdeauna Se îngrijește 
de nevoile noastre – financiar, spiritual și de voluntari 
care să ne ajute în lucrare.

8. Doboş Dumitru şi Florica – Arad

Lăudăm pe Domnul pentru voluntarii dedicați din 
județul nostru. Este o bucurie să lucrăm împreună cu 
fiecare dintre ei.

9. Dulcianu Liviu şi Anca – Iaşi

Suntem mulțumitori pentru încă o vară în care 
am avut posibilitatea propovăduirii Cuvântul lui 
Dumnezeu.

10. Ene Teo şi Ramona – Prahova

Mulţumim lui Dumnezeu pentru copiii noștri, care, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, vor începe un nou an școlar: 
Deborah clasa a V-a, Thomas clasa a III-a și Filip – 
primul an la grădiniţă. 

11. Frîncu Magdalena – Literatură

Rugaţi-vă pentru echipa care lucrează la materialele 
AMEC. Domnul să ne dea înţelepciune, călăuzire și 
putere de muncă.

12. Frîncu Violeta – Prahova

În această lună vom redeschide Grupurile Vestea 
Bună. Să ne rugăm să participe mai mulţi copii.

13. Grigore Viorel şi Estera – Argeş

Între 13-15 are loc Întrunirea Anuală a Învățătorilor, 
pentru care avem de pregătit seminarii. Îl rugăm pe 
Domnul să ne dea un timp binecuvântat. 

14. Grigore Alex şi Monica – Centru Instruire

Dumnezeu să ne dea înțelepciune și călăuzire în tot 
ceea ce avem de făcut.

15. Hildebrandt Margret – Sibiu

Rugați-vă ca orice copil care a auzit Vestea Bună în 
vara aceasta, să primească mai departe învăţătură, 
mergând la o biserică sau la un Grup Vestea Bună.

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

Dumnezeu să binecuvânteze cu viața veșnică pe 
fiecare copil care a auzit Evanghelia 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

Luna aceasta dorim să reîncepem Grupurile Vestea 
Bună. Rugați-vă pentru noi, ca Domnul să ne dea 
putere, răbdare și înțelepciune în lucrare.

19. Mangalagiu Iulian şi Anca – Directori

Ne pregătim pentru începerea Grupurilor Vestea 
Bună. Mulțumim lui Dumnezeu pentru sutele de 
voluntari – învățători, gazde sau ajutoare. Ne rugăm 
ca Dumnezeu să mântuiască mulți copii prin aceste 
grupuri. 

20. Manole Corina – Galaţi

Rugați-vă împreună cu mine pentru o mașină pentru 
lucrare. Domnul să poarte de grijă de această nevoie, 
și să ne dea banii necesari pentru cumpărarea ei. 

21. Tripon Florina – Făgăraş

Între 21-23 septembrie dorim să organizăm o 
campanie de evanghelizare în satele Pîrîu și Grid. Să 
ne rugăm ca mai mulți copii să participe la program.

22. Mitu Claudia – Ilustrare şi Design

Ce materiale frumoase aveți și ce ușor putem învăța noi 
din ele! Acestea sunt cuvinte care mă încurajează 
că lucrul meu la calculator, opt ore pe zi, are efect 
benefic în viața copiilor. Sunt recunoscătoare pentru 
creativitate și inspirație.

23. Nyilas Erika – Cluj

Să ne rugăm ca și în acest an școlar Dumnezeu să 
ne călăuzească în lucrarea în Grupurile Vestea Bună 
și cele de adolescenți.

24. Pavîlcu Apolo şi Lili – Braşov

Slăvim pe Domnul pentru copiii care au auzit 
Evanghelia în vara aceasta. Să ne rugăm ca în timpul 
anului școlar să participe la Grupul Vestea Bună din 
zona lor.


