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Asociaţia Misionară pentru Educarea Copiilor 
(specifică lucrarea sau numele lucrătorului)

24. Solomon Sebastian – Instruire 

Rugați-vă pentru pregătirea seminariilor online 
(webinariilor). Dorim ca ele să fie de un real 
folos pentru participanți. Avem nevoie de idei și 
creativitate.                                                                

25. Alboiu Andi și Mat’ka – Centrul de Instruire

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru o vară 
binecuvântată, în care am avut oportunitatea să 
lucrăm direct cu copiii.                                                          

26. Blendea Anica – Cursul Biblic

În urma campaniei de evanghelizare Vestea Bună 
pentru România (SV – iulie), 160 de copii s-au înscris 
la Cursul Biblic prin Corespondență. Rugați-vă 
ca Dumnezeu să le transforme inima în timp ce 
studiază aceste lecții.                                                            

27. Biroul Național 

Le spunem Bun venit lui Daniel și Carmen Leonte 
în noul lor rol de asistenți ai directorilor naționali. 
Rugați-vă pentru familia Leonte și această nouă 
responsabilitate pe care o au acum în cadrul 
misiunii.                                                                                   

28. Virag Tibi și Angela – Literatură/Cursul Biblic

Pregătim un nou manual pentru lucrarea cu 
adolescenții: Apocalipsa. Cerem Domnului călăuzire 
și ne rugăm să fie de folos.                                                   

29. Vasilca Doina – AMECpeNET

Lăudăm pe Domnul pentru copiii care vor să-L 
urmeze. Rugați-vă ca El să fie pe primul loc în viața 
mea. (L.)                                                                                

30. Tripon Florina – Făgăraș

Aș dori foarte mult să mă întâlnesc regulat cu copiii 
din Dealu-Frumos. Pentru aceasta avem nevoie de 
o gazdă. Să ne rugăm împreună ca Dumnezeu să 
lucreze.                                                                          

31. Biroul Național 

S-au distribuit mii de broșuri Halloween, fără mine! 
Rugați-vă pentru copiii din România, să fie înțelepți 
astăzi și în fiecare zi, alegându-L pe Dumnezeu, nu 
ceea ce oferă lumea.                                             

în fața unui 
Dumnezeu Sfânt (1)

„Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor!
Tot pământul este plin de mărirea Lui!”

(isaia 6:3)

În anul morții împăratului Ozia (Isaia 6:1), profetului 
Isaia i s-a îngăduit să-L vadă pe adevăratul Împărat 
al Israelului, cel mai înălțat Împărat, suveran peste 
întreg pământul. Domnul voia ca Isaia să înțeleagă 
în mod special un lucru cu privire la Sine: El este 
sfânt! Cuvântul lui Dumnezeu ne revelează multe 
atribute ale lui Dumnezeu, dar niciunul dintre ele nu 
este menționat atât de des în Biblie ca acesta. Nu-L 
vom putea cunoaște pe Dumnezeul adevărat înainte 
de a înțelege sfințenia Lui. Totuși, niciun atribut 
nu este mai greu de înțeles. Atribute ca putere, 
înțelepciune și bunătate pot fi observate și în lumea 
creată, chiar dacă la un nivel mult mai mic decât le 
regăsim în Dumnezeu. Dar nu există absolut nicio 
creatură care să fie sfântă. Acest atribut unic lipsește 
cu desăvârșire în cadrul creației. Cum l-a învățat 
Dumnezeu pe Isaia ce înseamnă sfințenia?  

(continuare în noiembrie)

În slujba Lui, 

Gerd-Walter Buskies, director AMEC pentru Europa

fără mine!



1. Macovei Elena – Literatură

Am actualizat magazinul online pe edituraamec.ro. 
Ne rugăm ca prin aceasta învățătorilor să le fie mai 
ușor să comande materiale online.                                

2. Anca George și Tatiana – Dâmbovița

Să ne rugăm pentru A. În familia ei se practică 
vrăjitoria. Dorim ca ea să crească în credință, și 
Domnul să o păzească de atacurile celui rău.               

3. Băbuță Lică și Olimpia – Literatură/Radio

Rugați-vă împreună cu noi pentru înțelepciune și 
călăuzire în luarea unor decizii care ne stau în față.       

4. Bazâru Theo și Flori – Constanța

Ne rugăm ca Domnul să ne ajute să putem deschide 
un nou Grup Vestea Bună în Constanța.                              

5. Szücs Attila și Tünde – Bihor

În această lună planificăm să avem o întâlnire cu toți 
copiii care au participat la tabără. Domnul să lucreze 
în continuare în inimile tuturor celor care au auzit 
Evanghelia în taberele de vară.                                         

6. Brezoaie Cosmin și Tatiana – Buzău

De-a lungul anilor, lucrarea cu copiii din județul 
Buzău s-a dezvoltat frumos. Ne rugăm ca Domnul să 
poarte de grijă de finanțele necesare pentru a asigura 
continuitatea lucrării.                                                               

7. Bucur Jantina – Mehedinți

În satul Vânjuleț a scăzut foarte mult numărul copiilor 
care vin la Grupul Vestea Bună. Ne rugăm pentru 
călăuzire, și ca Dumnezeu să pună din nou în inima 
copiilor dorința de a participa.                                              

8. Doboș Dumitru și Florica – Arad

Rugați-vă să putem distribui în mai multe școli din 
județul Arad broșura Halloween, fără mine!, și ca 
Dumnezeu să vorbească prin ea elevilor și dascălilor.

9. Dulcianu Liviu și Anca – Iași

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți tinerii care 
merg cu noi săptămânal la Grupurile Vestea Bună.     

10. Frîncu Magdalena – Literatură 

Materialele din noua planificare conțin multe ajutoare 
vizuale suplimentare. Dumnezeu să dea înțelepciune 
celor ce le scriu, le traduc și le editează.                                                                

11. Ene Teo și Ramona – Prahova

Vă mulțumim că v-ați rugat împreună cu noi. În 
tabără, 15 adolescenți și tineri au crezut în Domnul 
Isus ca Mântuitor. Continuăm să ne rugăm pentru 
creșterea lor spirituală.                                                            

12. Frîncu Violeta – Prahova

Îi mulțumim Domnului pentru a doua noastră 
fetiță, Sara. Ea a venit pe lume mai devreme, dar 
este sănătoasă. Rugați-vă pentru dezvoltarea ei 
armonioasă și ca să nu apară complicații.                   

13. Hildebrandt Margret – Sibiu

Îi mulțumesc Domnului pentru toți copiii care au 
auzit Cuvântul Lui în această vară. Ne rugăm ca 
Dumnezeu să-i ajute să împlinească hotărârile bune 
pe care le-au luat pentru viața lor spirituală.                    

14. Oltean Nicoleta – Olt

Să ne rugăm pentru copiii din satul nostru, Valea 
Mare, ca părinții să le dea voie să participe la Grupul 
Vestea Bună.                                                                     

15. Grigore Alex și Monica – Centrul de Instruire

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru purtarea Sa de 
grijă cu privire la renovările de la Centrul de Instruire.

16. Leonte Daniel și Carmen – Iași 

Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru sprijinul financiar pe 
care l-am primit în vara aceasta, ca să-i putem lua în 
tabără pe toți copiii de la grupurile din Iași care și-au 
dorit să meargă. Cel puțin trei copii L-au rugat pe 
Domnul Isus să le ierte păcatele. Slavă Domnului!            

17. Mangalagiu Iulian și Anca – Directori

Vă mulțumim pentru rugăciunile înălțate pentru 
familia noastră. Yasmina a început luna trecută 
cursurile la facultatea din Aberdeen, Scoția.  
Rugați-vă împreună cu noi ca Dumnezeu să o 
însoțească în acest mare pas din viața ei.                    

18. Loghin Laurențiu și Anca – Neamț

Îi mulțumim Domnului că ne-a ocrotit și a fost cu noi 
în călătorii și în toate activitățile din vara aceasta.             

19. Mateescu Ionuț și Mădălina – Timiș

Familia noastră s-a mărit numeric. Rugați-vă 
împreună cu noi pentru micuțul Matei, ca el să fie 
sănătos și binecuvântat de Tatăl nostru ceresc.               

20. Manole Corina – Galați

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți voluntarii care 
au slujit în această vară împreună cu noi.                        

21. Nyilas Erika – Cluj

Să-L lăudăm pe Domnul pentru harul și ocrotirea pe 
care le-am simțit pe tot parcursul verii.                        

22. Mitu Claudia – Ilustrare și Design

Reîncepem Clubul Prieteniei. Rugați-vă pentru o 
bună organizare, o echipă unită și devotată, și copii 
consecvenți la întâlnirile noastre.                                     

23. Pavîlcu Apolo și Lili – Brașov

Îl lăudăm pe Domnul pentru fiecare dintre cei 230 
de copii și adolescenți care au participat la taberele 
din vara aceasta. Dumnezeu ne-a călăuzit în fiecare 
detaliu. Ne rugăm ca viața lor să fie cercetată în 
continuare de Cuvântul pe care l-au auzit.


