
MAI

Biroul Naţional AMEC
Calea Turnişorului Nr. 90 | Sibiu 550048 România

 0269-229994 | 0369-405255   
amec.cef@gmail.com  | www.ameccef.org

Donațiile pot fi trimise la
Banca Comercială Română Sibiu 

Cont: RO21 RNCB 0227 0360 5905 0001
Asociaţia Misionară pentru Educarea Copiilor 
(specifică lucrarea sau numele lucrătorului)

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 (2)

Copiii credincioși au nevoie de creștere în 
cunoașterea lui Dumnezeu. Copiii sunt permanent 
influențați de perspectiva anti-creștină asupra lumii. Ei 
aud că adevărul nu contează, mai ales adevărul despre 
Dumnezeu. Copiii pot dobândi o credință care să reziste 
în orice vreme, doar dacă cunoașterea lor despre 
Dumnezeu crește, dacă se familiarizează cu caracterul 
Său frumos, cu atributele Lui unice și cu lucrările Sale 
mărețe. Doar atunci credința lor va crește în putere, iar 
relația lor cu Dumnezeu va deveni mai apropiată și mai 
profundă. În situațiile dificile prin care vor trece, ceea ce 
știu despre Dumnezeu îi va ajuta să meargă mai departe. 
Toate informațiile despre Dumnezeu de care au nevoie 
se găsesc în Biblie. Dar când vor înțelege copiii aceste 
informații? Doar atunci când Dumnezeu le dă un duh de 
înțelepciune și descoperire!  

Doriți să-i ajutați pe copiii cu care lucrați să 
crească în credință și să trăiască vieți curate? 
Atunci primul pas, la îndemâna oricui, este să urmați 
exemplul apostolului Pavel. Rugați-vă pentru fiecare 
copil, dacă se poate pe nume, cu zel și consecvență, 
ca Dumnezeu să-i dea un duh de înțelepciune și de 
descoperire în cunoașterea Lui.

În slujba Lui, 
Gerd-Walter Buskies, 

director AMEC pentru Europa

22. Andi și Mat’ka Alboiu – Centru Instruire

Andi este în ultimul an la Institutul Biblic. Rugați-vă 
pentru înțelepciune și putere, ca să poată termina cu 
bine.

23. Pavîlcu Apolo și Lili – Brașov

Procesul de „recrutare” a voluntarilor pentru taberele 
de vară este în plină desfășurare. Mulțumim Domnului 
pentru oameni maturi spiritual și dedicați, care sunt 
gata să ne ajute.

24. Mitu Claudia – Ilustrare și Design

„O singură cale” este o nouă serie de lecții care-i ajută pe 
copii să înțeleagă cum pot să se împace cu Dumnezeu. 
Rugați-vă ca toate materialele suplimentare din această 
serie să fie instrumente eficiente în mâna învățătorilor.

25. Blendea Anica – Cursul Biblic

Să ne rugăm pentru angajații de la Poșta Română – 
sunt tot mai puțini, și scrisorile copiilor ajung tot mai 
greu la destinație.

26. Szucs Attila și Tunde – Bihor

În localitatea Tărcaia a funcționat unul dintre cele mai 
bune grupuri Vestea Bună din Bihor. De un timp, 
din diferite motive, acest grup s-a închis. Rugați-vă 
împreună cu noi pentru câteva proiecte pe care dorim 
să le organizăm pentru copiii din această localitate. 

27. Tripon Florina – Făgăraș

La grupul de la Săsciori copiii vin cu multă bucurie. 
Mulțumim Domnului pentru cei 10-12 copii care 
participă regulat la program în cadrul Grupului Vestea 
Bună.

28. Loghin Laurențiu și Anca – Neamț

Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru 
adolescenții care ne ajută la grupurile de copii. Ne 
rugăm ca ei să fie lucrători destoinici, dar și elevi silitori 
și responsabili.

29. Vasilca Doina – AMECpeNET

Să mijlocim pentru mântuirea copiilor și adolescenților 
care Îl caută sincer pe Dumnezeu. „Aș vrea să aflu mai 
multe despre Isus Hristos!” (L.)

30. Mateescu Ionuț și Mădălina – Timiș

Ne așteaptă o vară aglomerată. Îi cerem lui Dumnezeu 
înțelepciune, călăuzire și protecție pentru fiecare zi, ca 
să putem duce la capăt toate planurile pe care le-am 
făcut.

31. Biroul Național

Lăudați pe Dumnezeu împreună cu noi pentru toți 
voluntarii implicați în lucrare. Fiecare dintre ei este o 
binecuvântare și împreună am putut vesti Evanghelia la 
peste 118.000 copii pe parcursul anului 2018.
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1. Doboș Dumitru și Florica – Arad

Rugați-vă ca în vacanța de Paște Dumnezeu să ne 
dea o vreme frumoasă. Dorim să organizăm mai multe 
evanghelizări în aer liber și am vrea ca mulți copii să fie 
motivați să participe.  

2. Bazâru Theo și Flori – Constanța

Luna aceasta vom desfășura o campanie de strângere 
de fonduri în vederea taberelor pe care le vom organiza 
în timpul verii. Rugați-vă pentru protecția Domnului pe 
drum, și ca El să vorbească prin noi persoanelor cu care 
ne vom întâlni. 

3. Anca George și Tatiana – Dâmbovița

Cu ajutorul Domnului, planificăm vizitarea bisericilor 
din județul nostru. Ne rugăm ca mai mulți credincioși 
din bisericile evanghelice să se implice în lucrarea de 
evanghelizare a copiilor.

4. Kovacs Barna și Judith – Satu Mare/Albania

Multe familii din bisericile de rromi pleacă la muncă în 
străinătate. Să ne rugăm pentru copiii care de multe ori 
rămân acasă fără părinți, fiind expuși ispitelor lumii în 
care trăim. Dumnezeu să le dea copiilor sete spirituală și 
dorința de a participa la programele organizate pentru ei.

5. Costea Cristina – Hunedoara

Dumnezeu să-i binecuvânteze pe copiii din Valea Jiului 
și pe toți învățătorii care slujesc la grupurile Vestea Bună 
din această zonă.

6. Grigore Alex și Monica – Centrul de Instruire

Ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune și claritate 
în îndeplinirea tuturor responsabilităților noastre de la 
Centrul de Instruire și de la birou. „Orice faceți să faceți 
din toată inima, ca pentru Domnul.” (Coloseni 3:23)

7. Bucur Jantina – Mehedinți

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că o tânără din grupul de 
adolescenți este hotărâtă să-L urmeze pe Isus. Ea 
provine dintr-o familie cu multe probleme. Mă rog ca 
Dumnezeu s-o călăuzească în toate aspectele vieții.

8. Băbuță Lică și Olimpia –Literatură/Radio

Luna aceasta dorim să organizăm o conferință radio 
la Centrul de Instruire AMEC din Sibiu. Rugați-vă să 
participe mulți tineri din Sibiu și să fie motivați să se 
implice în lucrare, după cum îi călăuzește Dumnezeu.

9. Dulcianu Liviu și Anca – Iași

În perioada 30 aprilie-4 mai, vom preda la un curs 
„Predând Eficient Copiilor”, nivelul 1 la Sibiu. Ne rugăm 
ca acest curs să fie folositor atât instructorilor, cât și 
cursanților.

10. Brezoaie Cosmin și Tatiana – Buzău

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru felul în care ne 
poartă de grijă ca familie. Ne rugăm ca El să ne dea 
înțelepciune în fiecare decizie pe care trebuie s-o luăm.

11. Ene Teo și Ramona – Prahova

Îi mulțumim Domnului Isus pentru fiecare învățător de 
copii și adolescenți din Prahova, Dâmbovița și Ialomița. 
Luna aceasta planificăm să petrecem un weekend 
împreună cu ei.

12. Frîncu Violeta – Prahova

Doi copii care frecventează un Grup Vestea Bună L-au 
primit pe Domnul în inimă. Ei mai au 6 frați. Mama lor a 
trecut în veșnicie în luna ianuarie. Rugați-vă pentru cei 
opt copii rămași în urmă. 

13. Hildebrandt Margret – Sibiu

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru Grupul Vestea Bună 
deschis recent în localitatea Slimnic. Copiii sunt foarte 
interesați și atenți. Să ne rugăm ca ei să înțeleagă planul 
lui Dumnezeu, și viața lor să fie transformată.

14. Oltean Nicoleta – Olt

Rugați-vă pentru mai mulți lucrători cu copiii în lucrarea 
de evanghelizare din județul Olt. „Mare este secerișul, 
dar puțini sunt lucrătorii! Rugați, dar, pe Domnul 
secerișului să scoată lucrători la secerișul Său.” (Luca 
10:2)

15. Mangalagiu Iulian și Anca – Directori

Săptămâna aceasta vom participa la Conferința 
Europeană AMEC, ce are loc o dată la fiecare trei ani 
în Germania. Rugați-vă să fim o binecuvântare pentru 
colegii noștri din alte țări și să ne întoarcem acasă 
încurajați și cu idei noi de evanghelizare.

16. Leonte Daniel și Carmen – Iași

Denisa, care este studentă în ultimul an, a preluat 
grupul de copii de la Popricani. Rugați-vă ca Dumnezeu 
să o ajute la examenul de licență și să-i răsplătească 
credincioșia.

17. Instruire 

Seminariile online (webinariile) oferă învățătorilor 
metode de predare, idei practice de implicare a copiilor, 
prezentări ale lecțiilor biblice și ale materialelor AMEC, 
recomandări de cărți potrivite pentru lucrare etc. 
Rugați-vă ca mai mulți învățători să participe, ca să 
beneficieze de această instruire folositoare lucrării.

18. Virag Tibi și Angela – Literatură/Cursul Biblic

Pentru lucrarea de vară dorim să pregătim seria de lecții 
„Imaginea completă”. Cerem Domnului înțelepciune și 
putere ca să o terminăm la timp. 

19. Biroul Național

Partenerii de rugăciune care se roagă zilnic sunt o 
binecuvântare pentru lucrare. Rugați-vă împreună cu 
noi ca Dumnezeu să ne dea mai mulți parteneri de 
rugăciune care să se roage cu credincioșie pentru 
mântuirea copiilor din România și pentru lucrătorii care 
le vestesc Evanghelia.

20. Manole Corina – Galați

Avem nevoie de instruire în rândul învățătorilor și 
ajutoarelor din Galați. Rugați-vă ca ei să manifeste 
seriozitate, și disponibilitatea de a fi instruiți.

21. Nyilas Erika – Cluj

În luna decembrie s-a redeschis Grupul Vestea Bună 
din satul Gheorgheni. Să ne rugăm ca mulți copii să 
vină la grup și să găsească mântuirea.


