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Pavel se roagă „ca Dumnezeul Domnului 
nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea 

un duh de înțelepciune și de descoperire în 
cunoașterea Lui ...” (Efeseni 1:17)

O rugăciune pentru copii (1)
Dorința lui Pavel pentru efeseni era ca ei să-L 
cunoască pe Dumnezeu tot mai bine în fiecare zi. Totuși, 
nimeni nu Îl poate cunoaște pe Dumnezeu prin forțe 
proprii. De aceea, Pavel se roagă ca Dumnezeu să le 
dea un duh de înțelepciune și de descoperire. Dorim ca 
și copiii să-L cunoască pe Dumnezeu, de aceea folosim 
aceste cuvinte inspirate atunci când ne rugăm pentru ei. 
Putem să ne rugăm așa, în primul rând pentru copiii care 
nu sunt credincioși. 

Copiii necredincioși au nevoie de cunoașterea 
mântuitoare a lui Dumnezeu. Când copiii necredincioși 
aud despre minunile pe care le-a făcut Isus, probabil 
cred că El era un fel de Superman, sau că știa trucuri 
magice. Dar când Dumnezeu le dă înțelepciune și 
descoperire, El îi ajută să vadă că Isus este Fiul lui 
Dumnezeu – de aceea putea să facă minuni! Când 
copiii necredincioși aud despre cruce, probabil că simt 
compasiune pentru Isus – ce trist că a trebuit să moară, 
și încă o moarte așa de grea! Dar dacă Dumnezeu le dă 
înțelepciune și descoperire, ei vor înțelege că: „Isus a 
trebuit să moară așa! Și a murit pentru mine!” Dorim ca 
Dumnezeu să-i călăuzească pe copii spre o cunoaștere 
mântuitoare? Atunci să ne rugăm pentru copiii cu care 
lucrăm, ca Dumnezeu să le dea un duh de înțelepciune 
și descoperire! 

În slujba Lui, 
Gerd-Walter Buskies, 

director AMEC pentru Europa

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

Dorința noastră este să ne putem implica și în lucrarea 
directă cu copiii. Cerem de la Dumnezeu înțelepciune și 
călăuzire în privința aceasta.

23. Pavîlcu Apolo și Lili – Brașov

În cadrul programului școlar „Săptămâna altfel”, 
organizăm evanghelizări pentru copiii din mai multe 
școli. Apreciem rugăciunile voastre pentru o bună 
organizare.

24. Mitu Claudia – Ilustrare și Design

Rugaţi-vă ca Dumnezeu să schimbe inima copiilor și 
prin cartea „Lui Dumnezeu Îi pasă de tine”, volumul 2. 
Sunt sigură că ei au nevoie de Dumnezeu, mai ales 
când se simt singuri.

25. Blendea Anica – Cursul Biblic

Îl laud pe Dumnezeu pentru cei 250 de copii noi care s-au 
înscris anul acesta la Cursul Biblic prin Corespondență. 
Domnul să-i binecuvânteze și să-i ajute să creadă în El.

26. Szucs Attila și Tunde – Bihor

La groapa de gunoi a orașului Oradea locuiește o 
comunitate foarte săracă, în mijlocul căreia trăiesc în jur 
de 15 copii. Am vizitat această comunitate de câteva 
ori, organizând și scurte programe în aer liber pentru 
copii, prezentând pe scurt mesajul mântuirii. Rugați-vă 
pentru acești copii foarte săraci, ca și ei să fie schimbați 
prin puterea Evangheliei.

27. Tripon Florina – Făgăraș 

Să ne rugăm ca podul de la Comana să fie refăcut cât 
mai repede, ca să pot merge din nou la grupurile din 
Crihalma și Ticușu Nou. Există un drum ocolitor mult 
mai lung și cu multe gropi. Ultima dată când l-am folosit, 
mi s-a stricat ceva la o roată.

28. Loghin Laurențiu și Anca – Neamț

Ne rugăm ca Domnul să ne călăuzească în alegerea 
locurilor în care vom desfășura programe de 
evanghelizare în aer liber vara aceasta și în organizarea 
tuturor acestor întâlniri. 

29. Vasilca Doina – AMECpeNET

Să ne rugăm pentru copiii români din Republica 
Moldova și din celelalte țări din diaspora care parcurg 
lecțiile biblice de pe AMECpeNET.

30. Bucur Jantina – Mehedinți

Rugați-vă ca Dumnezeu să mă ajute în planificarea 
activităților de vară. Avem nevoie în mod special de noi 
uși deschise și de voluntari dedicați evanghelizării în  
aer liber. 
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CALENDAR DE RUGĂCIUNE



1. Anca George și Tatiana – Dâmbovița

Rugați-vă împreună cu noi pentru cursul de instruire 
„Predând Eficient Copiilor“, nivelul 1, care se va 
desfășura între 22-26 aprilie la Dărmănești, și pentru 
cursul „Instruirea Misionarilor de Vară“, care se va 
desfășura între 24-29 iunie la Târgoviște. Dumnezeu să 
binecuvânteze atât instructorii, cât și cursanții. 

2. Bazâru Theo și Flori – Constanța

Dorim să deschidem două Grupuri Vestea Bună noi 
în județul nostru, la Tuzla și 23 August. Rugați-vă ca 
Domnul să pregătească gazde potrivite, dar și inimile 
copiilor din aceste localități.

3. Băbuță Lică și Olimpia – Literatură/Radio

Generația nouă de copii de la Grupul Vestea Bună din 
Păuca nu a mai fost până acum în tabără. Rugați-vă ca 
Dumnezeu să le dea curaj și entuziasm pentru a participa 
la tabăra din vara aceasta. Îl lăudăm pe Domnul că am 
rezervat deja locul pentru tabără.

4. Kovacs Barna și Judith – Satu Mare/Albania

Luna aceasta vom demara un proiect de renovare a 
Centrului Naţional AMEC din Albania. Dumnezeu să ne 
ajute să terminăm lucrările până la sfârșitul lunii, pentru a 
putea găzdui taberele de copii și adolescenți programate 
pentru luna iunie. 

5. Costea Cristina – Hunedoara

Luna aceasta (5, 6, 13 și 20 aprilie) va avea loc la Hu-
nedoara un curs „Predând Eficient Copiilor“, nivelul 1. 
Rugaţi-vă ca acest curs să fie o binecuvântare pentru 
învățătorii care vor participa și, prin ei, pentru mulți copii.

6. Mangalagiu Iulian și Anca – Directori

Mulțumiți împreună cu noi pentru bisericile locale unde 
avem lucrători AMEC. Multe dintre ele fac eforturi 
deosebite și susțin prin diverse modalități lucrarea de 
evanghelizare a copiilor din țara noastră.

7. Brezoaie Cosmin și Tatiana – Buzău

Luna aceasta, pe perioada vacanței de primăvară, avem 
planificate întâlniri cu copiii în două școli din oraș, precum 
și câteva zile de tabără de zi. Ne rugăm ca Domnul să ne 
ajute în organizare și pregătire.

8. Doboș Dumitru și Florica – Arad

Cu ajutorul lui Dumnezeu, luna aceasta vom avea 
acces în mai multe școli prin programul „Școala altfel”. 
Rugați-vă ca Dumnezeu să lucreze la inima copiilor și a 
cadrelor didactice. 

9. Dulcianu Liviu și Anca – Iași

Anul acesta nu am mai putut merge la cele două grupuri 
mari de copii (preponderent rromi) din satul Mironeasa, 
din cauza lipsei de voluntari. Continuăm să ne rugăm 
pentru acești copii și pentru reluarea lucrării.

10. Macovei Elena – Literatură

Avem pregătite lecții speciale de Paște, care să-i ajute 
pe copii să învețe perspectiva biblică asupra morții și 
învierii Domnului Isus. Lecția pe care o recomandăm 
anul acesta este „Toma crede”. Rugați-vă ca de Paște, 
mulți copii să fie printre aceia despre care Domnul Isus 
a spus: „Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut.” (Ioan 
20:29)

11. Ene Teo și Ramona – Prahova

Rugați-vă împreună cu noi pentru lucrarea cu copiii 
din Pisculești. Dorim să deschidem aici și un grup 
de adolescenți. Îi mulțumim Domnului pentru gazda 
noastră, care este deschisă și dorește să se implice și 
în lucrarea aceasta.

12. Frîncu Violeta – Prahova

Rugaţi-vă ca Domnul să ajute cât mai mulți copii, 
care vin la programele de Paște, să înțeleagă mesajul 
mântuirii.

13. Hildebrandt Margret – Sibiu

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare copil care a 
participat de-a lungul anilor la Grupul Vestea Bună de 
la Mârșa. În ultimul timp copiii nu au mai venit la întâlniri. 
Rugați-vă împreună cu mine pentru continuarea lucrării 
cu copiii din această localitate. 

14. Oltean Nicoleta – Olt

La Piatra Olt s-a reînființat Grupul Vestea Bună – au 
început să vină copii dintr-o nouă generație, iar 
adolescenții participă acum ca ajutoare. Ne rugăm ca 
toți să Îl cunoască pe Domnul.

15. Grigore Alex și Monica – Centrul de Instruire

Rugați-vă ca Dumnezeu să ne dea sănătate și putere 
de muncă pentru a fi folositori și eficienți în lucrarea Lui. 

16. Leonte Daniel și Carmen – Iași 

Mădălina lucrează de mulți ani în mijlocul copiilor de la 
grupuri, fiind un ajutor neprețuit pentru lucrare.  
Rugaţi-vă ca Dumnezeu să o binecuvânteze și să-i 
poarte de grijă. 

17. Frîncu Magdalena – Literatură

Copiilor le place cartea cu meditații „În fiecare zi cu 
Dumnezeu“. Acum au apărut alte trei volume (4, 5 
și 6). Rugați-vă ca citindu-le, copiii să primească 
„înțelepciunea care duce la mântuire“ (2 Tim. 3:15).

18. Virag Tibi și Angela – Literatură/Cursul Biblic

Cu ajutorul Domnului, lucrăm la editarea setului de 
lecţii „Apocalipsa“, care va fi folosit în lucrarea cu 
adolescenţii. Rugaţi-vă ca Domnul să ajute echipa care 
lucrează la el să-l finalizeze.

19. Mateescu Ionuț și Mădălina – Timiș

La unele grupuri participă foarte puțini copii nemântuiți. 
Rugaţi-vă împreună cu noi ca atât ei, cât și alți copii, să 
aibă dorința de a-L cunoaște pe Domnul Isus și de a 
frecventa Grupul Vestea Bună.

20. Manole Corina – Galați

În luna februarie, la o grupă dintr-o grădiniță, S. s-a 
rugat ca păcatele ei să fie iertate. Rugați-vă pentru 
creșterea ei spirituală și mulțumiți Domnului pentru 
această minune.

21. Nyilas Erika – Cluj 

În luna decembrie, o adolescentă care a participat la un 
Grup Vestea Bună din Cluj a murit răpusă de cancer. De 
atunci mama ei, cu care țin legătura, are zilnic gânduri 
de sinucidere. Să ne rugăm ca ea să-L cunoască pe 
Domnul Isus și să-și găsească liniștea. 


