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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 

Ne străduim să trăim o viață curată. Când citim 
în Habacuc 1:13, „Ochii Tăi sunt așa de curați 
că nu pot să vadă răul și nu poți să privești 
nelegiuirea”, nu vrem nici noi să privim răul 
sau vreun alt lucru necurat. Nu le lăsăm să se 
strecoare în sufletul nostru prin poarta ochilor. 
Știm că astfel de lucruri ne-ar pângări,  
ne-ar otrăvi și ne-ar face inutili în lucrare. Ori de 
câte ori lăsăm să intre în noi lucruri necurate, 
trebuie să ne purificăm sufletul în sângele Lui, 
mărturisind pentru a primi iertarea și curățirea 
(1 Ioan 1:7-9). Apoi trebuie să-L rugăm pe El să 
direcționeze dorințele și înclinațiile inimii noastre 
spre ființa Lui sfântă. 

Deoarece ființa lui Dumnezeu este veșnic sfântă, 
răspunsul nostru nu poate fi unul sporadic, ci 
unul care să dureze și să includă întreaga 
noastră purtare. Cuvintele noastre, lucrarea și 
ființa noastră, ar trebui să reflecte sfințenia lui 
Dumnezeu. 

În slujba Lui, 

Gerd-Walter Buskies, director AMEC pentru Europa

22. Mitu Claudia – Ilustrare și Design

„Am citit cartea Binecuvântarea zilei de naștere, iar acum 
citesc Biblia”, spunea o femeie căreia Dumnezeu i S-a 
descoperit prin cartea pe care a ales să o scrie prin 
mine. Mă rog ca această carte să fie o încurajare 
pentru multe femei.

23. Pavâlcu Apolodor – Brașov 

Lucrările de renovare la tabăra din Râșnov continuă. 
Ne rugăm pentru obținerea avizelor necesare 
funcționării legale.  

24. Eugenia și Victor – Cipru

Rugați-vă pentru ei și lucrarea lor de promovare a 
CEF în Cipru. Dumnezeu să-i binecuvânteze și să le 
răsplătească credința și pasiunea cu care vestesc 
Evanghelia copiilor.

25. Frîncu Magdalena – Literatură

„Mă încurajează faptul că majoritatea copiilor sunt receptivi. 
Cred că materialele AMEC sunt foarte bine concepute”, 
ne-a scris cineva după conferința din 2018. Ne 
rugăm ca și anul acesta, materialele pe care 
învățătorii le procură de la noi să le fie de folos.

26. Szucs Attila și Tunde – Bihor

Ne rugăm încă de pe acum pentru posibilitatea de 
a organiza în vara aceasta trei tabere pentru copii în 
județul Bihor.

27. Tripon Florina – Făgăraș

Să ne rugăm împreună pentru cei șase copii care vin 
regulat la Grupul Vestea Bună din localitatea Cincu. 
Dumnezeu să-i ajute să fie o lumină în familiile lor. 

28. Virag Tibi și Angela – Literatură/Cursul Biblic

Ne pregătim pentru conferința maghiară AMEC, 
planificată pe 6 aprilie. Domnul să ne ajute să putem 
pregăti tot ceea ce ne propunem. Ne rugăm ca 
această conferință să fie o binecuvântare pentru 
participanți.

29. Vasilca Doina – AMECpeNET

Să ne rugăm pentru copiii care pun întrebări 
importante: „De ce vrea satana să nimerim în iad cu el?” 
(L.)

30. Kovacs Barna și Judith – Satu Mare/Albania

Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Juri, colegul 
nostru din Albania, care se va căsători cu Xirola. 
Deși părinții ei sunt de religie musulmană, au fost 
de acord cu această căsătorie. Să ne rugăm ca și ei 
să-L cunoască pe Dumnezeul adevărat. 

31. Literatură

Broșura Harul dărniciei – este un studiu biblic scurt, 
inspirat din 2 Corinteni. O puteți comanda gratuit de 
la noi pentru biserici și alte grupuri. Rugați-vă să fie 
o binecuvântare pentru mulți în 2019.  
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CALENDAR DE RUGĂCIUNE



1. Brezoaie Cosmin și Tatiana - Buzău

Mâine, 2 martie, la Buzău  este planificată conferința 
locală AMEC. Ne rugăm ca fiecare învățător să fie 
motivat spre a-L glorifica pe Dumnezeu prin ceea 
ce face. La sfârșitul  lunii copiii și adolescenții de la 
grupuri vor participa la un concurs biblic. Ne dorim 
ca viața acestora să fie schimbată prin puterea 
Cuvântului.

2. Leonte Daniel și Carmen – Iași 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, luna aceasta organizăm la 
Suceava (împreună cu familia Dulcianu Liviu și Anca) 
o conferință locală AMEC. Rugați-vă ca Dumnezeu 
să ne dea har, și să organizăm un program care să 
fie de un real folos pentru învățătorii participanți. 

3. Băbuță Lică și Olimpia – Literatură/Radio

Cerem ajutorul lui Dumnezeu în pregătirea 
materialelor pentru cele peste 10 conferințe locale 
AMEC. Domnul să le facă folositoare tuturor 
învățătorilor care vor fi prezenți. 

4. Mangalagiu Iulian și Anca – Directori

Luna aceasta vom participa și noi la o parte din 
conferințele AMEC, ce au loc în multe județe din țară. 
Ne rugăm ca învățătorii să fie încurajați și ajutați prin 
mesajele transmise.

5. Blendea Anica – Cursul Biblic

Luna aceasta voi înainta actele pentru pensionare. 
Rugați-vă împreună cu mine ca Domnul să-mi arate 
unde este nevoie de mine și cum să-I slujesc și de 
acum încolo.

6. Zbyšek and Renata Š. – Cehia

Rugați-vă pentru ei, ca să aibă o viziune proaspătă și 
putere în lucrarea lor – coordonarea echipei CEF din 
Cehia, administrație și literatură.

7. Bucur Jantina – Mehedinți

Aducem mulțumiri lui Dumnezeu pentru faptul că 
mereu ne îndrumă spre copii care au mare nevoie 
de mântuirea Lui, și ne ajută în pregătirea lecțiilor pe 
care să le prezentăm la grupuri. 

8. Doboș Dumitru și Florica – Arad

Rugați-vă ca Evanghelia să pătrundă în inimile celor 
prezenți la programele pe care le vom organiza 
împreună cu copiii luna aceasta pentru mămici și 
bunici. 

9. Ene Teo și Ramona – Prahova

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți învățătorii din 
județele Prahova și Ialomița. Luna aceasta ne vom 
întâlni cu mulți dintre ei la conferințele locale AMEC 
(astăzi, 9 martie – Ialomița; 16 martie – Prahova). 
Rugați-vă ca aceste conferințe să fie o încurajare 
pentru ei. 

10. Cristina Costea – Hunedoara

Cu ajutorul Domnului, în această lună în județul 
nostru va avea loc Conferința Locală AMEC. 
Ne rugăm ca învățătorii care vor participa să fie 
încurajați și zidiți prin tot ce vor auzi.

11. Grigore Alex și Monica – Centru de Instruire

Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru toți 
oamenii pe care-i folosește ca să ne încurajeze și să 
ne susțină în lucrare. 

12. Hildebrandt Margret – Sibiu

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cele cinci Grupuri 
Vestea Bună în care sunt implicată direct și pentru 
fiecare copil care participă. Rugați-vă ca mai mulți 
copii care sunt gata să primească Evanghelia să se 
alăture acestor grupuri.  

13. Frîncu Violeta – Prahova

Îi mulțumim Domnului pentru toți cei care ne susțin 
financiar, și nu numai, și care au făcut posibilă 
înaintarea lucrării prin implicarea lor.

14. Katarina R. – Muntenegru

Lucrează la departamentul literatură (traducere 
și pregătire materiale). Rugați-vă să cunoască 
adâncimea dragostei lui Dumnezeu, încurajare în 
Hristos și mângâierea Duhului Adevărului.  

15. Anca George și Tatiana – Dâmbovița

Mâine, 16 martie, are loc la Târgoviște Conferința 
locală AMEC. În aceeași zi, se desfășoară 
Conferința locală AMEC și la Constanța (Bazâru 
Theo și Flori). Să ne rugăm pentru o bună organizare 
și pentru ca aceste conferințe să fie o mare 
binecuvântare pentru lucrătorii cu copiii din zonele 
noastre. 

16. Alboiu Andi și Mat’ka – Centru Instruire

Ne rugăm pentru călăuzirea lui Dumnezeu în 
deciziile pe care trebuie să le luăm.

17. Loghin Laurențiu și Anca – Neamț

Să ne rugăm pentru adolescenții rromi din satele 
Vânători și Humulești. Au nevoie de perseverență 
în deciziile bune pe care le-au luat și de călăuzirea 
Domnului în situațiile care apar în viața lor.

18. Oltean Nicoleta – Olt

Rugați-vă ca Domnul să îmi dea multă putere în 
vestirea Cuvântului Său și în slujirea copiilor.

19. Mateescu Ionuț și Mădălina – Timiș

„Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu”, a spus 
cândva Isus. Mulți copii de la grupurile noastre 
sunt exact în această stare. Ne rugăm ca ei să ia o 
decizie bună pentru viața lor.

20. Manole Corina – Galați

Să ne rugăm împreună pentru călătoriile pe care 
le avem de făcut și pentru resursele necesare 
acestora.

21. Nyilas Erika – Cluj

Îl laud pe Dumnezeu pentru învățătorii de școală 
duminicală din biserica locală pe care o frecventez, 
care au viziune pentru lucrarea cu copiii din afara 
bisericii. 


