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22. Mitu Claudia – Ilustrare și Design

A mai trecut un an în care am fost obosită, depășită 
uneori de situații, de multe ori m-am simțit singură, 
dar Dumnezeu a fost tot ce am avut nevoie în 
fiecare situație. Lăudaţi-L împreună cu mine pentru 
aceasta.                                                                               

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

Rugați-vă împreună cu noi pentru suport financiar 
și în rugăciune pentru lucrarea la care ne-a chemat 
Domnul.                                                                          

24. Solomon Sebastian – Instruire 

Mulțumiți împreună cu mine pentru sprijinul primit 
în rugăciune și financiar și în acest an. Domnul să 
răsplătească celor credincioși lucrării!                             

25. Băbuță Lică și Olimpia – Literatură/Radio

Rugați-vă ca Domnul să găsească un nou voluntar, 
care să ne ajute în slujire la Grupul Vestea Bună din 
Păuca.                                                                         

26. Bazâru Theo și Flori – Constanța

Îi mulțumim Domnului că și anul acesta El S-a îngrijit 
de toate nevoile financiare ale lucrării în care suntem 
implicați.                                                                            

27.  Mangalagiu Iulian și Anca – Directori 

De ceva timp, ca familie, înregistrăm o nouă 
emisiune pentru Radio Vestea Bună. Ne rugăm ca 
aceste povestiri scurte să influențeze viața copiilor 
care ascultă acest post de radio, și ei să vină la 
Domnul Isus.                                                                   

28. Virag Tibi și Angela – Literatură/Cursul Biblic

În perioada iernii lucrăm la materialele pentru 
tabără. Cerem Domnului călăuzire și înțelepciune în 
pregătirea lecțiilor și a pachetului cu idei.

29. Vasilca Doina – AMECpeNET

Să ne rugăm pentru realizarea mai multor 
aventuri și lecții biblice, care să fie puse pe site-ul 
AMECpeNET.                                                                   

30. Frîncu Magdalena – Literatură 

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare partener 
de rugăciune și donator care susține lucrarea, și „îi 
încredințez în mâna lui Dumnezeu … care poate să-i 
zidească sufletește și să le dea moștenirea împreună 
cu toți cei sfințiți“ (Fapte 20:32).                                   

31. Pavîlcu Apolo și Lili – Brașov 

Suntem cu inimile pline de mulțumire și recunoștință 
pentru credincioșia lui Dumnezeu, manifestată încă 
un an în viața noastră. Până aici, Dumnezeu ne-a 
ajutat. În El vrem să ne încredem și pe mai departe.                                     

în fața unui 
Dumnezeu Sfânt (3)

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

(isaia 6:3)

Sfințenia lui Dumnezeu nu este doar un atribut printre 
altele. Dumnezeu este sfânt întru totul. „Cuvântul este 
folosit ca sinonim al dumnezeirii lui.” De aceea afectează 
tot ceea ce este Dumnezeu. „Dragostea Lui este o 
dragoste sfântă, dreptatea Lui este o dreptate sfântă, mila 
Lui este o milă sfântă, cunoștința Lui este o cunoștință 
sfântă, duhul Lui este un duh sfânt.”1 

Sfințenia lui Dumnezeu este atât de splendidă și 
strălucitoare, încât serafimii nu făceau altceva cu două 
dintre cele șase aripi ale lor, decât să-și acopere fața. Ei 
erau niște creaturi perfecte care nu căzuseră în păcat. Și 
totuși trebuiau să se protejeze de la a privi, chiar și pentru 
o clipă, fața Dumnezeului celui sfânt. Cuvintele omenești 
nu pot să redea pe deplin efectul revelației sfințeniei lui 
Dumnezeu. Când aceasta a umplut templul, s-au zguduit 
pragurile. Dar Isaia? A fost șocat, zdrobit și doar harul lui 
Dumnezeu l-a ajutat să nu se prăbușească. 

1 Ambele citate îi aparțin lui  R.C. Sproul. The Holiness of God, [Sfințenia lui Dumnezeu], (S.39-40). 
Tyndale House Publishers. Kindle-Version.

În slujba Lui, 

Gerd-Walter Buskies, director AMEC pentru Europa



1. Kovacs Barna și Judith – Satu-Mare/Albania

În comuna Acâș sărbătorim 25 de ani de când 
Evanghelia a pătruns în mijlocul comunității de 
rromi. În acești ani, sute de copii au participat la 
evanghelizări, tabere, școala duminicală și alte 
activități. Dumnezeu să dea mântuire copiilor, 
adolescenților și părinților.                                           

2. Anca George și Tatiana – Dâmbovița

Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru multe 
posibilităţi pe care le avem de a vesti Evanghelia și 
mulțumitori pentru purtarea Sa de grijă pentru toate 
nevoile lucrării.                                                            

3. Mateescu Ionuț și Mădălina – Timiș

Luna aceasta este plină de activități speciale. 
Domnul să ne binecuvânteze cu înțelepciune, putere 
și protecție, pentru a duce la capăt planurile făcute.   

4. Szücs Attila și Tünde – Bihor

Planificăm să organizăm programe de Crăciun în 
circa 30 de locuri din județul Bihor. Ne rugăm pentru 
posibilitatea organizării acestor programe și în 
localități noi.                                                                

5. Blendea Anica – Cursul Biblic

Îl laud pe Dumnezeu pentru biserica locală, pentru 
frații și surorile care s-au rugat și care au susținut 
financiar lucrarea Cursului Biblic prin Corespondență.   
El să-i răsplătească!                                                    

6. Brezoaie Cosmin și Tatiana – Buzău

Lăudăm pe Domnul pentru ușile deschise pentru 
vestirea Evangheliei. Ne rugăm pentru idei atractive 
pentru programele pe care le vom prezenta copiilor în 
această lună.

7. Bucur Jantina – Mehedinți

Îl laud pe Domnul pentru că El Își arată dragostea 
față de noi. Ne rugăm ca toți copiii care vor 
auzi pentru prima oară Vestea Bună, cu ocazia 
sărbătorilor, să-L primească pe Domnul în inima lor.   

8. Doboș Dumitru și Florica – Arad

Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru bunătatea și 
credincioșia pe care le-a arătat și anul acesta faţă de 
familia noastră și în lucrare. A pus lângă noi oameni 
care să ne susțină în rugăciune, financiar și practic. 
Slăvit să fie El pentru toate!                                        

9. Biroul Național

Pe parcursul ultimelor luni am prezentat multe dintre 
proiectele AMEC pe www.fiecarecopil.ro. Aproape 
fiecare proiect a obținut toate finanțele necesare. 
Dumnezeu a făcut minuni, și Îi mulțumim pentru 
purtarea Sa de grijă pentru fiecare lucrare.                 

10. Tripon Florina – Făgăraș

Rugați-vă împreună cu mine ca mulți copii și 
adolescenți din zona Făgăraș să audă mesajul 
Evangheliei cu ocazia programelor speciale de 
Crăciun.                                                                     

11. Ene Teo și Ramona – Prahova

Rugați-vă împreună cu noi ca Domnul să-i cerceteze 
pe toți copiii care au auzit anul acesta Cuvântul, cât 
și pe adulții care au fost împotrivitori.                         

12. Frîncu Violeta – Prahova

Rugați-vă ca Domnul să deschidă inima multor copii, 
și ei să-L primească pe El, cu  ocazia sărbătorilor.     

13. Hildebrandt Margret – Sibiu

Îi mulțumim lui Dumnezeu că avem din nou ocazia 
să spunem copiilor despre Nașterea Domnului Isus, 
și că El a venit ca să-i mântuiască. Rugați-vă ca 
acest mesaj să le schimbe viața. 

14. Oltean Nicoleta – Olt

Să ne rugăm ca Domnul să ne dea binecuvântarea 
și harul Lui, când vom distribui cadouri în această 
lună.                                                                            

15. Grigore Alex și Monica – Centrul de Instruire

Rugați-vă pentru copiii care anul acesta au crezut în 
Domnul Isus ca Mântuitor. Dumnezeu să lucreze în 
continuare în viața lor.                                                      

16. Leonte Daniel și Carmen – Iași 

Slăviți pe Dumnezeu împreună cu noi, pentru că și 
anul acesta ne-a dat sănătate, voluntari din rândul 
tinerilor din Iași și finanțele necesare pentru ca 
lucrarea să înainteze.                                                       

17. Biroul Național

Rugați-vă împreună cu noi pentru mai mulți lucrători 
cu copiii, cu normă întreagă, care să-i evanghelizeze 
pe copiii care nu au auzit despre harul mântuitor al 
Domnului Isus Hristos.                                                      

18. Loghin Laurențiu și Anca – Neamț

Într-o tabără din vara aceasta, P., B. și I. (din Grupul 
Vestea Bună din Bicazu Ardelean) s-au hotărât 
să-L urmeze pe Domnul. Să ne rugăm ca ei să fie 
mărturii bune pentru familia lor ortodoxă.                         

19. Dulcianu Liviu și Anca – Iași

Îi mulţumim Domnului pentru cei care dăruiesc din 
finanțele lor pentru lucrarea noastră.                            

20. Manole Corina – Galați

Ne stă în față sărbătoarea Nașterii Domnului Isus. 
Să-I aducem laude lui Dumnezeu pentru planul 
desăvârșit pe care L-a făcut pentru mântuirea 
oamenilor.                                                                         

21. Nyilas Erika – Cluj

Am fost în tabără cu copiii dintr-un centru de 
plasament din Cluj. Să ne rugăm ca și acești copii 
să cunoască pacea lui Dumnezeu. 


