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23. Pavîlcu Apolo și Lili – Brașov

Este harul lui Dumnezeu că încă avem uși deschise 
pentru a ne întâlni cu copiii în orfelinate și Grupuri 
Vestea Bună. Cerem însă Domnului oameni 
disponibili, care să se alăture echipelor de 
învățători/slujitori.                                                                               

24. Bazâru Theo și Flori – Constanța

Dorim să începem o lucrare în școli, în orașul nostru. 
Ne rugăm ca Domnul să deschidă ușile potrivite 
pentru ca această dorință să devină realitate.             

25. Costea Cristina – Hunedoara

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru echipa de 
voluntari care continuă să predea la Grupurile Vestea 
Bună, iar în timpul verii au organizat tabere pentru 
acești copii. Lăudăm pe Dumnezeu pentru că 
lucrarea continuă în județul Hunedoara.                     

26. Szücs Attila și Tünde – Bihor

Îi mulțumim Domnului că ne-a ajutat să reîncepem 
lucrarea cu copiii rromi din Oradea. Domnul să ne 
dea înțelepciune și răbdare în această lucrare.           

27. Tripon Florina – Făgăraș

Copiii de la Cincu vin constant la Grupul Vestea Bună. 
Îi mulțumim Domnului că Anca merge regulat la ei și 
le vestește Evanghelia.                                              

28. Virag Tibi și Angela – Literatură/Cursul Biblic

Materialul de Crăciun este Mesajul unei stele. Ne 
rugăm să fie o binecuvântare pentru învățători, și ca 
mulți copii maghiari să audă mesajul mântuirii.                 

29. Vasilca Doina – AMECpeNET

Să mijlocim pentru copiii care sunt dependenți de 
tehnologie. Petrec prea mult timp pe calculator! (R.)

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

Îi cerem lui Dumnezeu înțelepciune, protecție și 
călăuzire în lucrarea pentru El și în familia noastră.

                                     

în fața unui 
Dumnezeu Sfânt (2)

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

(isaia 6:3)

Isaia a auzit cum serafimii strigau unul către altul: 
„Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor!” Când vrem 
să subliniem ceva, putem folosi litere italice sau îngroșate 
în text. Limba ebraică folosea repetiția. Când Domnul 
Isus voia ca oamenii să știe că ceva era foarte important, 
începea propoziția spunând nu doar „Adevărat”, ci 
„Adevărat, adevărat vă spun că ...” (ex. Ioan 16:23). În 
Biblie, foarte rar se repetă un cuvânt de trei ori (ex. Apoc. 
8:13). În Scriptură, niciun alt atribut al lui Dumnezeu nu se 
repetă de trei ori. Acesta este singurul! Dumnezeu a vrut 
ca Isaia (și noi) să înțeleagă că El nu este doar sfânt și nici 
măcar sfânt, sfânt. El este sfânt, sfânt, sfânt! 

Dumnezeu este singur într-o clasă aparte. Cuvântul 
sfânt înseamnă în primul rând separat. Indică prăpastia 
mare existentă între Dumnezeu și creație. Dumnezeu 
este cu mult mai măreț și superior nouă în orice privință. 
Întreaga Lui ființă este pe deplin perfectă, puritatea Lui 
este fără pată, iar maiestatea Lui este un foc mistuitor. 
Dumnezeu este total diferit de noi! 
  (continuare în decembrie)

În slujba Lui, 

Gerd-Walter Buskies, director AMEC pentru Europa



1. Sebastian Solomon – Instruire

Luna aceasta avem câteva zile de instruire pentru 
învățătorii din Belgia. Rugați-vă pentru copiii și 
învățătorii din diaspora.                                                  

2. Anca George și Tatiana – Dâmbovița

Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru copiii care au crezut 
în Isus Hristos anul acesta. Ne rugăm ca ei să 
rămână în voia Domnului și să crească în credință.      

3. Băbuță Lică și Olimpia – Literatură/Radio

Să ne rugăm pentru Simina și grupul de copii din 
Bucecea (BT). Grupul s-a deschis în urma campaniei 
Vestea Bună pentru România. Domnul să aducă mulți 
copii la acest grup.                                                                   

4. Kovacs Barna și Judith – Satu Mare/Albania

Să ne rugăm pentru Taulant și Monda, o familie 
tânără din Albania, care dorește să se alăture lucrării 
de evanghelizare a copiilor. Dumnezeu să îi ajute în 
formarea unei echipe de susținere, ca să poată intra 
cât mai curând în lucrare.                                                    

5. Blendea Anica – Cursul Biblic

Continuăm să ne rugăm pentru copiii creștini care 
sunt jigniți și marginalizați datorită credinței lor în 
Dumnezeu. „Mereu mă bârfesc și îmi spun că este o 
prostie să crezi în Isus.“ – N. (BT)                                           

6. Brezoaie Cosmin și Tatiana – Buzău

Ne rugăm pentru copiii, adolescenții și adulții care 
intră în contact cu Evanghelia, ca aceștia să fie 
schimbați prin puterea Domnului și spre slava Lui.              

7. Bucur Jantina – Mehedinți

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru echipa minunată 
cu care lucrez. Mă rog ca mai mulți tineri să se 
implice în lucrarea cu copiii. 

8. Doboș Dumitru și Florica – Arad

Rugați-vă ca Dumnezeu să ne dea sănătate, putere 
de muncă și înțelepciune, ca să știm cât timp să 
dedicăm fiecărui aspect al lucrării, pentru a fi cât mai 
eficienți.                                                                            

9. Dulcianu Liviu și Anca – Iași

Suntem recunoscători pentru oamenii Săi, frați 
și surori în Domnul, prin care El ne încurajează în 
lucrare.                                                                         

10. Frîncu Magdalena – Literatură 

Nu te teme!, este titlul uni lecții noi, ce poate fi 
predată cu ocazia sărbătorilor. Să ne rugăm ca  
prin această lecție, copiii să înțeleagă că Dumnezeu 
poate să-i mântuiască, și să-i elibereze de  
temerile lor.                                                                  

11. Ene Teo și Ramona – Prahova

Rugați-vă împreună cu noi pentru localitatea 
Adâncata – Ialomița, ca să se poată deschide un 
grup de copii și, de ce nu, și o adunare creștină aici.   

12. Frîncu Violeta – Prahova

Eu sunt acasă în concediu maternal, dar Adrian  
merge la grupuri o dată la două săptămâni. Să 
ne rugăm pentru copii, să țină minte programul 
întâlnirilor, dar mai mult de atât, să pună în practică 
ceea ce aud despre Domnul Isus.                                 

13. Hildebrandt Margret – Sibiu

Rugați-vă ca mulți copii din Săcel (sat lângă Sibiu), 
să se hotărască să-L urmeze pe Domnul Isus și să 
crească în credință.                                                      

14. Oltean Nicoleta – Olt

Să ne rugăm ca noul membru al familiei noastre să 
vină sănătos pe lume.

15. Grigore Alex și Monica – Centrul de Instruire

Rugați-vă pentru noi, să lucrăm cu credincioșie la 
ceea ce El ne-a chemat să facem, astfel încât mulți 
copii să audă Evanghelia.                                              

16. Leonte Daniel și Carmen – Iași 

Rebeca și Ana de la grupul din Moreni au intrat cu 
bursă la colegiul creștin din Iași, în clasa a IX-a. 
Dumnezeu să continue să lucreze la inima lor.                

17. Mangalagiu Iulian și Anca – Directori

Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru purtarea Lui de grijă 
astfel încât să putem continua renovările la Centrul 
de Instruire AMEC. Rugați-vă ca aceste renovări 
să fie terminate la timp, pentru ca instruirile care 
urmează să poată avea loc.                                               

18. Loghin Laurențiu și Anca – Neamț

Luna aceasta ne-am propus să strângem fonduri 
pentru cadourile pe care vrem să le oferim copiilor la 
sfârșitul anului. Ne rugăm ca oamenii să dăruiască 
și pentru acest proiect.                                                

19. Mateescu Ionuț și Mădălina – Timiș

Ne rugăm pentru creșterea spirituală a copiilor 
creștini de la Grupurile Vestea Bună, ca ei să-L 
glorifice pe Domnul prin viața lor.                                

20. Manole Corina – Galați

Suntem într-un nou an școlar. Să ne rugăm pentru 
deschidere în grădinițe pentru vestirea Evangheliei.    

21. Nyilas Erika – Cluj

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți copiii și 
adolescenții care L-au primit pe Domnul în inima lor.  

22. Mitu Claudia – Ilustrare și Design

Am început revizuirea și înnoirea materialelor de 
predare, cu idei interesante și actuale pentru copii. 
Rugați-vă pentru răbdare, înțelepciune și creativitate 
în a decide cuprinsul și formatul folositor pentru 
învățători.


