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«Ci, după cum Cel ce v-a chemat este 
sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea 
voastră. Căci este scris: „Fiți sfinți, 

căci Eu sunt sfânt.”» 1 Petru 1:15-16 

RĂSPUNSUL NOSTRU
În fața unui Dumnezeu Sfânt 

Modul în care ne trăim viața și ne desfășurăm 
lucrarea trebuie să reflecte natura lui Dumnezeu. 
Vom fi sfinți, după cum Cel care ne-a chemat 
este sfânt. În lumina a ceea ce am văzut deja 
legat de sfințenia lui Dumnezeu, care ar fi un 
răspuns potrivit din partea noastră? 

Ne temem și-L cinstim pe Dumnezeul nostru 
sfânt, sfânt SFÂNT. Deși crucea lui Hristos este 
o punte peste prăpastia dintre Dumnezeu și 
noi, diferența dintre Dumnezeul sfânt și omul 
păcătos continuă să existe, chiar și atunci 
când suntem creștini. Acest Dumnezeu sfânt 
este singur într-o categorie aparte. Natura 
Lui este atât de glorioasă și splendidă (Psalm 
104:1), încât mintea omenească nu o poate 
cuprinde! Fiind conștienți de această realitate, 
ne apropiem de Dumnezeu cu respect. Știm că 
natura Lui este un foc sfânt. Acest adevăr ne 
face să ne cutremurăm! 

În slujba Lui, 

Gerd-Walter Buskies, director AMEC pentru Europa

22. Andi și Mat’ka Alboiu – Centru Instruire

Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea lui Andi 
înțelepciune și putere în vederea examenelor pe care 
le va avea la sfârșitul lunii la colegiul biblic.

23. Pavîlcu Apolo și Lili – Brașov

Cu recunoștință pentru binecuvântările anului trecut, 
cerem călăuzirea și ajutorul Domnului pentru noul 
an, în toate aspectele ce țin de familie, biserică și 
misiune. 

24. Anca George și Tatiana – Dâmbovița

Lăudăm pe Domnul pentru cei trei copii pe care ni 
i-a dat – ei au crescut și întâmpină noi provocări. 
Ne rugăm ca El să ne dea  înțelepciune, răbdare și 
dragoste, ca să-i educăm frumos, spre slava Lui. 

25. Costea Cristina – Hunedoara

Vrem să fim o binecuvântare pentru locul și oamenii 
lângă care ne-a așezat Dumnezeu. El să ne ajute să 
ne purtăm cu înțelepciune și să aducem mult rod în 
acest an.

26. Szucs Attila și Tunde – Bihor

Îi mulțumim Domnului pentru oportunitatea de a 
colabora cu Biserica Penticostală din Lugașu de Jos 
în lucrarea de evanghelizare a copiilor. Dumnezeu să 
binecuvânteze această lucrare nouă.  

27. Tripon Florina – Făgăraș

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru gazdele și 
voluntarii care slujesc cu bucurie la grupurile de 
copii din împrejurimile Făgărașului. Dumnezeu să 
răsplătească fiecăruia și să ne ajute să continuăm 
lucrarea împreună și în anul 2019. 

28. Loghin Laurențiu și Anca – Neamț

„... fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu ...” 
(Psalmul73:28). Dorim ca acest verset să ne 
conducă în viața noastră în fiecare zi din acest an și 
pentru totdeauna.

29. Vasilca Doina – AMECpeNET

Să ne rugăm pentru copiii care sunt încurajați prin 
lecțiile de pe site. Să ne rugăm ca ei să spună și 
altora despre Dumnezeu: „Vreau să spun povestea Cărții 
fără Cuvinte și prietenei mele.” (L.)

30. Kovacs Barna și Judith – Satu Mare/Albania

Îl slăvim pe Dumnezeu pentru că de sărbători am 
putut vesti Evanghelia la copii, familii sărace și 
oameni ai străzii. Credem în puterea Cuvântului de a 
schimba vieți. 

31. Macovei Elena – Literatură

Lăudăm pe Dumnezeu pentru Linia timpului, 
disponibilă prin edituraamec.ro. Mulți învățători 
ne-au mărturisit că le-a fost de mare ajutor în 
prezentarea ordinii cronologice a evenimentelor 
biblice.
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CALENDAR DE RUGĂCIUNE



1. Mitu Claudia – Ilustrare și Design

Slujirea mea de anul acesta începe în Filipine (6-18 
ianuarie), unde voi ajuta la instruirea lucrătorilor CEF, 
voi vizita câteva grupuri de copii și voi participa la 
Conferința Națională a lucrătorilor MAEC din Filipine. 
Călătoria va dura 12 zile, și apreciez rugăciunile 
voastre pentru mine. 

2. Bazâru Theo și Flori – Constanța

Luna aceasta ne vom întâlni pentru câteva zile cu un 
grup de adolescenți din județul Prahova. Ne rugăm 
ca Domnul să ne dea înțelepciune în pregătirea 
mesajelor pe care le vom prezenta acestor tineri.

3. Băbuță Lică și Olimpia – Literatură/Radio

Începând din acest an, dorim să ne axăm slujirea 
mai mult pe lucrarea directă cu copiii. Rugați-vă 
ca Dumnezeu să ne călăuzească și să ne deschidă 
uși pentru a ajunge acolo unde El dorește să ne 
implicăm. 

4. Sebastian Solomon – Instruire

Luna aceasta sunt plecat timp de trei săptămâni în 
Papua Noua Guinee, pentru instruirea liderilor din 
lucrarea cu copiii și adolescenții. Rugați-vă pentru 
călăuzire, protecție și sănătate. 

5. Blendea Anica – Cursul Biblic

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei 20 de ani 
de slujire în AMEC, pentru toată purtarea de grijă, 
credincioșia, și dragostea Lui nemărginită față de  
mine și lucrarea la care m-a chemat.

6. Mangalagiu Iulian și Anca – Directori

Rugați-vă pentru călătoria pe care o voi face luna 
acesta în Filipine (Iulian). Doresc să mă las folosit de 
Dumnezeu, și toată slava să fie doar a Lui.

7. Bucur Jantina – Mehedinți

Luna viitoare, D. împlinește 18 ani. Ea a locuit până 
acum într-un Centru de plasament, și trebuie să 
decidă unde va merge. Rugați-vă ca oriunde s-ar 
stabili, să aibă în preajmă creștini care s-o îndrume 
spre ceea ce este bine în viață. 

8. Doboș Dumitru și Florica – Arad

Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui față 
de noi în toate domeniile – atât în viața personală, 
cât și în lucrare. Putem spune și noi împreună cu 
psalmistul: „Gustați și vedeți ce bun este Domnul! Ferice 
de omul care se încrede în El!” (Ps.34:8)

9. Dulcianu Liviu și Anca – Iași

La început de an, cerem Domnului înțelepciune cu 
privire la felul în care ne raportăm la ceilalți lucrători 
cu copiii din biserică.

10. Brezoaie Cosmin și Tatiana – Buzău

Lăudăm pe Domnul pentru purtarea Sa de grijă cu 
privire la resursele financiare necesare dezvoltării 
lucrării. Ne rugăm ca vizitele de lucrare pe care le 
vom face luna aceasta să fie o binecuvântare atât 
pentru noi, cât și pentru cei pe care-i vom vizita. 

11. Ene Teo și Ramona – Prahova

Îi mulțumim Domnului pentru fiecare copil și 
adolescent care L-a primit în inimă anul trecut, și ne 
rugăm ca și în 2019 mulți dintre copiii și adolescenții 
cu care lucrăm să creadă în El și să înțeleagă că 
„scopul suprem al omului este să-L glorifice pe Dumnezeu 
și să se bucure de El pentru totdeauna”. (John Calvin)

12. Frîncu Violeta – Prahova

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru purtarea Sa de 
grijă constantă față de familia noastră. Îl glorificăm 
pentru că am simțit și în 2018 că El a fost „de partea 
noastră”. (Ps. 124:1)

13. Hildebrandt Margret – Sibiu

Îi mulțumesc Domnului pentru toți cei care mă 
susțin în rugăciune și financiar în lucrarea pe care 
o desfășor în rândul copiilor, și mă rog ca El să-i 
binecuvânteze și să-i ajute să rămână alături de 
mine în această slujire importantă. 

14. Oltean Nicoleta – Olt

A. (11 ani) își dorea de mult să vină la Grupul Vestea 
Bună, dar mama ei nu-i dădea voie. Acum mama îi 
permite să participe și A. este foarte fericită. Să ne 
rugăm pentru mântuirea sufletului ei.

15. Grigore Alex și Monica – Centru de Instruire

Rugați-vă ca Dumnezeu să ne dea sănătate, putere 
de muncă și înțelepciune ca să putem face lucrarea 
Lui bine și cu bucurie. Dorim ca „orice facem, să facem 
din toată inima, ca pentru Domnul”. (Col. 3:23)

16. Leonte Daniel și Carmen – Iași 

Rugați-vă împreună cu noi ca în acest nou an 
să fim folosiți de Dumnezeu la maxim pentru 
evanghelizarea copiilor și lărgirea împărăției Sale, 
urmând sfatul apostolului Pavel: „Sporiți totdeauna în 
lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul 
nu este zadarnică”. (1 Cor. 15:58)

17. Frîncu Magdalena – Literatură 

Îi mulțumesc Domnului că mi-a dat sănătate și 
putere, ca să-I slujesc. Rugați-vă ca El să mă facă 
roditoare în lucrarea la care m-a chemat, și „să-mi 
împlinesc bine slujba”. (2 Tim. 4:5)

18. Virag Tibi și Angela – Literatură/Cursul Biblic

Pe 19 ianuarie, Abigail (fiica noastră cea mai mare) 
are examen de admitere la liceu (în Ungaria). Ne 
rugăm pentru rezultate bune la examen și călăuzirea 
Domnului în alegerea liceului potrivit.

19. Mateescu Ionuț și Mădălina – Timiș

Am făcut multe planuri pentru familie și lucrare 
pentru anul acesta. Rugăciunea noastră este ca noi 
să rămânem în voia lui Dumnezeu în toate proiectele 
planificate și să-L glorificăm pe El prin viața și 
munca noastră.

20. Manole Corina – Galați

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această vreme 
de libertate în care putem evangheliza, organiza 
și pregăti copii și adulți din Galați și din toată țara. 
„Cum vor auzi de El fără propovăduitor?” (Rom. 10:14) El 
să ne însuflețească în această lucrare.

21. Nyilas Erika – Cluj

Îl laud pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui față de 
mine pe tot parcursul anului trecut, atât în viața 
personală cât și în lucrarea cu copiii și adolescenții. 


