22. Mitu Claudia – Ilustrare și Design
„Dumnezeu S-a îngrijit de toate nevoile mele și nu m-a
dezamăgit niciodată”, spunea Watchman Nee. Și
eu pot mărturisi același lucru, când mă gândesc
la modul în care Dumnezeu îmi poartă de grijă în
fiecare zi.
23. Pavîlcu Apolo și Lili – Brașov
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CALENDAR DE RUGĂCIUNE

Lăudăm pe Dumnezeu pentru Bibliile şi cărţile
valoroase, care au fost distribuite multor copii. Ne
rugăm ca ei să le citească şi să le fie de folos.
24. Anca George și Tatiana – Dâmbovița

Această carte este

a mea:

Ne rugăm Domnului pentru noi parteneri de lucrare
care să ne susțină în rugăciune și financiar.
25. Costea Cristina – Hunedoara
Mulțumim Domnului pentru credincioșii care sunt
alături de noi în lucrare. Domnul să îi binecuvânteze
pe toți cei care slujesc împreună cu noi, se roagă și
dăruiesc pentru evanghelizarea copiilor.

Această carte este

a mea:
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26. Szucs Attila și Tunde – Bihor
Ne rugăm pentru reînceperea lucrării cu adolescenții
în localitatea Telechiu. Momentan lucrăm doar cu
copii până la vârsta de 13 ani.
27. Tripon Florina – Făgăraș

rţine lui:

Această carte apa

Această carte este

a mea:

Din cauza ruperii unui pod peste Olt, ajungem la
copiii din satele Ticușu-Nou și Crihalma doar o dată
pe lună, pe un drum ocolitor. Să ne rugăm ca în
2019 podul să fie reconstruit, ca să avem acces mai
ușor la aceste sate.
28. Virag Tibi și Angela – Literatură/Cursul Biblic
Ne rugăm să primim cât mai curând de la tipografia
din Irlanda de Nord două cărți scrise de Sam
Doherty (retipărite) și volumul 4 al cărţii cu meditaţii
În fiecare zi cu Dumnezeu. Dorim ca mulți învățători
să fie binecuvântați prin aceste cărți, iar cartea cu
meditaţii să ajungă la cât mai mulţi copii.
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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
În același timp, ne bucurăm de faptul că El este sfânt.
În natura sfântă a lui Dumnezeu există o frumusețe
care-ți taie răsuflarea (Psalm 27:4; 50:2). Într-una
dintre predicile sale, Luther a folosit o ilustrație
minunată, comparându-L pe Dumnezeu cu un cuptor
strălucitor plin de dragoste, care se întinde de pe
pământ până în cer. Dragostea strălucitoare, mila
și harul sunt doar câteva alte fațete ale sfințeniei
lui Dumnezeu. Putem face distincție între atributele
divine, dar nu avem voie să le separăm. Ele sunt
una în Dumnezeu. Cum să nu-L admirăm, cum să
nu-L lăudăm și cum să nu ne bucurăm de acest
Dumnezeu sfânt?
Trăim o viață separată. Deoarece sensul primordial al
cuvântului sfânt este separat, suntem întru totul de
acord cu faptul că trebuie să trăim o viață separată
de lume. Știm că acest lucru nu înseamnă să ieșim
literal din lume sau să ne retragem din ea (Ioan
17:15). Este vorba despre o separarea interioară. Am
ieșit din lume când lumea și modul ei de gândire au
ieșit din inima noastră.
În slujba Lui,
Gerd-Walter Buskies, director AMEC pentru Europa

1. Alboiu Andi și Mat’ka – Centru Instruire

8. Doboș Dumitru și Florica – Arad

15. Vasilca Doina – AMECpeNET

Ne rugăm pentru parteneri care să dăruiască pentru
lucrarea pe care o facem în bucătăria de la Centrul
de Instruire AMEC din Sibiu.

Fiicele noastre, Adeline și Delia, s-au hotărât să
încheie legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă.
Ne rugăm ca Domnul să le dea putere să păstreze
această juruință toată viața.

Să-L lăudăm pe El pentru că folosește fiecare
activitate de pe site: „Mulțumesc că prin materialul
Creația m-ai ajutat să nu mai cred ce spun oamenii, ci ce
spune Biblia.” (G.)

9. Biroul național

16. Leonte Daniel și Carmen – Iași

Luna aceasta, la Centrul de Instruire AMEC din Sibiu
se va desfășura un curs pentru lucrătorii AMEC din
Europa. Vor participa și colegi de-ai noștri, printre
care familiile Dulcianu (Iași) și Brezoaie (Buzău).
Rugați-vă ca acest curs să fie o binecuvântare
pentru ei și lucrarea pe care o desfășoară.

Mariana și Denisa sunt două fete care vin la Grupul
Vestea Bună de patru ani, dar încă nu au luat o
decizie personală privind mântuirea. Să ne rugăm ca
ele să înțeleagă planul lui Dumnezeu și viaţa lor să
fie transformată.

2. Biroul Național
Luna aceasta, la Centrul de Instruire are loc tabăra
LEGO. Câțiva colegi (printre care familiile Grigore,
Bazâru și Brezoaie) și-au planificat să participe. Ne
rugăm pentru protecție, un timp binecuvântat și
rezultate care să-L glorifice pe Dumnezeu.
3. Băbuță Lică și Olimpia – Literatură/Radio
Ne rugăm ca Domnul să ne ajute în noua perspectivă
a lucrării noastre (lucrare directă cu copiii), și să
aducă alături de noi învățători voluntari și susținători
în rugăciune și financiari.
4. Sebastian Solomon – Instruire
După această lună voi intra într-un an de pauză de la
activitățile AMEC. Acest lucru se întâmplă după mai
bine de 24 de ani de slujire în cadrul AMEC. Rugațivă ca Domnul să mă călăuzească în acest an de
pauză.
5. Blendea Anica – Cursul Biblic
Domnul să binecuvânteze lucrarea Cursului Biblic
prin Corespondență, ca mulți copii să dorească să
studieze lecțiile. „Mulțumesc AMEC pentru aceste cursuri
minunate. Împlinesc 13 ani și îmi dau seama cât de mult
m-au ajutat în creșterea mea spirituală.” G. (PH)

10. Frîncu Magdalena – Literatură
Multe serii de lecții biblice vor suferi schimbări
în conținut, metodele de predare și structura
pachetului cu versete, cântări, jocuri și activități.
Rugați-vă ca Dumnezeu să dea echipei care
lucrează la literatură înțelepciune, discernământ și
putere de muncă.
11. Ene Teo și Ramona – Prahova
Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru fiecare membru din
comitetul nostru local. Prin ajutorul și implicarea lor,
mai mulți copii aud despre Domnul Isus.
12. Frîncu Violeta – Prahova
Lăudăm pe Domnul pentru toți copiii care au auzit
mesajul Evangheliei în ultimele luni. Fie ca el să
rodească și să le transforme viața.

6. Kovacs Barna și Judith – Satu Mare/Albania

13. Hildebrandt Margret – Sibiu

Mulțumim Domnului pentru tot ajutorul primit în
lucrarea cu copiii în localitățile Tiream, Rătești și
Acâș. Dumnezeu să ne dea și anul acesta resursele
umane și materiale necesare pentru lucrare.

Rugați-vă împreună cu mine ca să pot deschide un
Grup Vestea Bună într-o localitate din județul Sibiu
unde nu există o astfel de lucrare cu copiii.

7. Bucur Jantina – Mehedinți
De obicei februarie este o lună grea de iarnă.
Rugați-vă împreună cu mine pentru protecția
Domnului pe drum, și sănătate pentru copiii de la
Grupurile Vestea Bună, ca ei să poată participa.

14. Oltean Nicoleta – Olt
În următoarele luni nu voi putea merge la grupuri
(concediu pentru creșterea copilului); Să ne rugăm
pentru copiii de la Grupurile Vestea Bună din județul
Olt, ca ei să continue să aibă o relație cu Domnul.

17. Mangalagiu Iulian și Anca – Directori
Mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care ne
folosește în dezvoltarea lucrării cu copiii și în alte
țări din Europa. Rugați-vă să ne putem împărți bine
timpul între activitățile în care suntem implicați.
18. Loghin Laurențiu și Anca – Neamț
Rugați-vă împreună cu noi ca și anul acesta să fie
oameni care să sprijine lucrarea noastră cu copiii
atât în rugăciune, cât și financiar.
19. Mateescu Ionuț și Mădălina – Timiș
Din echipa noastră fac parte și cei care dăruiesc
din banii lor pentru lucrare. Mulțumiți împreună cu
noi pentru dărnicia lor inspirată de Dumnezeu. El să
răsplătească fiecăruia după bogăția Sa.
20. Manole Corina – Galați
Să ne rugăm pentru o bună planificare a
conferințelor locale (inclusiv la Galați), astfel încât
învățătorii să fie îmbărbătați pentru a lucra în
continuare spre slava lui Dumnezeu.
21. Nyilas Erika – Cluj
Să ne rugăm împreună pentru mama lui Orsi, care
este foarte disperată. Orsi, o fată de 17 ani, care
obişnuia să vină la Grupul Vestea Bună are cancer,
metastază la plămâni și la creier.

