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„Ei [prorocii] cercetau să vadă ce vreme și ce 
împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, 

care era în ei, când vestea mai dinainte 
patimile lui Hristos și slava de care aveau 

să fie urmate.“
1 Petru 1:11

Necazurile și suferința 

Dacă ar fi posibil, probabil că toți am alege o viață 
fără suferință. Dar suferința își face loc destul de des 
în viața creștinului. Suferință prin boală și durere, 
suferință cauzată de oameni, suferință în lucrare, 
suferință prin persecuție etc. Probabil că unii se 
întreabă: „Cum se poate așa ceva? Eu cred în Isus. 
Nu ar trebui să fiu scutit de suferință?“ Textul de mai 
sus ne oferă un răspuns interesant. Vom avea parte 
de slavă, dar iată care este ordinea: suferința, și abia 
după aceea, slava.       

În slujba Lui, 
Gerd-Walter Buskies, 

director AMEC pentru Europa

19. Hildebrandt Margret – Sibiu

În vara aceasta mulți copii au auzit Cuvântul lui 
Dumnezeu și au primit literatură creștină. Rugați-vă 
împreună cu mine ca sămânţa semănată să crească 
și să aducă rod spre slava lui Dumnezeu.

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

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul și protecția 
Lui, pe care ni le-a dat în timpul verii, când am slujit la 
bucătărie cursanţilor și profesorilor care au participat 
la Institutul de Instruire a Liderilor AMEC.

21. Nyilas Erika – Cluj 

Să ne rugăm ca și copiii de la centrul de plasament pe 
care-l vizităm să înțeleagă și să cunoască dragostea 
lui Dumnezeu. 

22. Mateescu Ionuț și Mădălina – Timiș

Luna aceasta reîncepem Grupurile Vestea Bună. 
Rugaţi-vă împreună cu noi ca lecțiile biblice să fie 
bine aplicate la viaţa copilului contemporan.

23. Mangalagiu Iulian și Anca – Directori

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat 
să continuăm înregistrările emisiunii „Povestiri cu 
înțeles“. Ne rugăm ca aceste emisiuni să fie de un 
real folos celor care le ascultă la Radio Vestea Bună. 

24. Bazâru Theo și Flori – Constanța

Observăm că sunt din ce în ce mai puțini lucrători cu 
copiii în zona noastră. Să ne rugăm ca Domnul să 
scoată lucrători la această lucrare, care să preia o 
parte din sarcinile noastre.

25. Oltean Nicoleta – Olt

Alina (12 ani) este pentru o perioadă nedeterminată 
în grija noastră. Rugaţi-vă ca în acest timp ea să-L 
cunoască pe Domnul Isus ca Mântuitor personal.

26. Szücs Attila și Tunde – Bihor

Îi mulțumim Domnului pentru tabăra din luna iulie, 
în special pentru adolescenții care s-au decis să-L 

urmeze pe Domnul Isus Hristos. Dumnezeu să-i 
întărească în credință.

27. Tripon Florina – Făgăraș 

Dumnezeu a fost cu noi la Grupurile Biblice de 
Vacanță și ne-a binecuvântat cu mult soare, bucurie 
și har. Credinţa copiilor și adolescenților a fost întărită 
prin lecțiile biblice predate, și s-au consolidat relațiile 
dintre învățători, copii și părinți. Mulțumim Domnului 
pentru însoțirea Sa. 

28. Loghin Laurențiu și Anca – Neamț

Ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune în 
planificarea activităților, astfel încât să fim eficienți în 
lucrare, fără a neglija însă viața de familie.

29. Vasilca Doina – AMECpeNET

Se pregătește un nou site pentru AMECpeNET. 
Rugaţi-vă ca în curând să fie lansat, și mulţi copii să 
se bucure de el. 

30. Bucur Jantina – Mehedinți

Dorim să deschidem un nou Grup Vestea Bună într-o 
localitate din județul nostru. Domnul să binecuvânteze 
gazda care-și va deschide casa, și El să lucreze în 
viaţa copiilor care vor auzi Evanghelia.
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CALENDAR DE RUGĂCIUNE



1. Anca George și Tatiana – Dâmbovița

Lăudăm pe Domnul pentru felul în care a purtat de 
grijă de toate lucrurile în Campania „Vestea Bună 
pentru România“ din județul Dâmbovița. Ne bucurăm 
că mulți copii și adulți au auzit Evanghelia, și ne rugăm 
ca sămânța semănată să aducă mult rod spiritual. 
„Cuvântul Meu ... nu se întoarce la Mine fără rod“ (Isaia 
55:11).

2. Costea Cristina – Hunedoara

Cu ajutorul Domnului, Doroteea, fetița noastră mai 
mare, va începe grădinița. Fie ca El să o însoțească, 
să o binecuvânteze și să o facă o binecuvântare 
pentru ceilalți copii.

3. Băbuță Lică și Olimpia 

După activităţile de vară, avem nevoie de înviorare 
fizică și spirituală. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea 
tuturor lucrătorilor din puterea Sa, ca să continuăm să 
lucrăm pentru lărgirea împărăţiei Lui. 

4. Kovacs Barna și Judith – Satu Mare/Albania

Rugați-vă pentru copiii rromi din Rătești și adolescenții 
din Tiream, care au fost în tabără în vara aceasta. Le 
este greu să trăiască pentru Dumnezeu în tradiția și 
cultura lor. El să le dea putere și să-i ajute în ispitele 
cu care se confruntă.

5. Frîncu Violeta – Prahova

Pe 6 septembrie fiica noastră, Sara, împlinește un 
an. Mulțumim pentru rugăciunile înălțate pentru ea. 
Starea ei de sănătate s-a îmbunătățit, iar recuperarea 
după nașterea prematură este vizibilă.

6. Brezoaie Cosmin și Tatiana – Buzău

Lăudăm pe Domnul pentru lucrările care au avut loc în 
această vară în județul nostru. Cele două săptămâni 
de tabără au fost binecuvântate, și continuăm 
să ne rugăm ca cei care au auzit Evanghelia să fie 
transformați de puterea ei.

7. Pavîlcu Apolo și Lili – Brașov

Domnul a binecuvântat lucrarea cu taberele în Brașov 
în această vară. Lăudaţi-L pe Dumnezeu pentru 
protecţia Lui și pentru modul în care S-a îngrijit de 
toate lucrurile. 

8. Doboș Dumitru și Florica – Arad 

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru fiecare copil în viaţa 
căruia a lucrat Dumnezeu în lunile de vară. Rugaţi-vă 
pentru S. și pentru mulţi alţii ca el, care au spus că au 
crezut în Domnul Isus ca Mântuitor. 

9. Frîncu Magdalena – Literatură

Institutul AMEC s-a încheiat pe 24 august. 24 de 
cursanți din Bosnia, Serbia, Elveția, România, Italia, 
Turcia, Cehia, Polonia, Ungaria, Irlanda, Grecia, 
Suedia și Olanda au învățat cum să evanghelizeze 
copiii. Fie ca mulți dintre cursanţi să se implice în 
lucrare în țările din care provin. „Rugați … pe Domnul 
secerișului să scoată lucrători la secerișul Său“ (Luca 10:2).

10. Estera Grigore – Argeș

Lăudat să fie Domnul pentru încurajarea primită, de a 
vedea copii care au fost mântuiţi în Grupurile Vestea 
Bună și care acum sunt adulţi și Îi slujesc Domnului. 
Ce binecuvântare!

11. Ene Teo și Ramona – Prahova

Mulțumim Domnului că a răspuns tuturor rugăciunilor 
înălțate cu privire la taberele din vara aceasta. Îi 
mulțumim în mod special pentru cei 8 copii care au 
crezut în Domnul Isus ca Mântuitor. 

12. Leonte Daniel și Carmen – Iași 

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate evanghelizările 
care au avut loc în vara aceasta. Mulți copii au avut 
ocazia să afle că Dumnezeu este Creatorul a tot ce 
există, și că El dorește o relație personală cu fiecare 
dintre ei. „Nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să 
piară unul măcar din acești micuți“ (Matei 18:14).

13. Biroul Naţional 

Astăzi și mâine are loc la Centrul AMEC Întrunirea 
învăţătorilor de Grupuri Vestea Bună. Judith 
Couchman, autoare a mai multe cărţi, va vorbi 
participanţilor despre identitatea noastră în 
Hristos. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să ne dea un timp 
binecuvântat împreună.

14. Manole Corina – Galați

Începe un nou an școlar și, cu ajutorul Domnului, 
voi reîncepe grupele în grădinițe și grupele de pre-
adolescenți. Să ne rugăm să avem în continuare 
uși deschise și să vedem rod în viaţa celor cu care 
lucrăm.

15. Grigore Alex și Monica – Centrul de Instruire

Lăudăm pe Domnul pentru persoanele care au 
contribuit financiar la taberele organizate de lucrătorii 
AMEC în vara aceasta. Domnul să le răsplătească 
generozitatea.

16. Mitu Claudia – Ilustrare și Design

Sunt recunoscătoare Domnului pentru tot ajutorul 
dat anul acesta în predarea la Institutul de Instruire 
a Liderilor AMEC. Acest curs este întotdeauna o 
experiență interesantă, din care învățăm cu toții – 
atât cursanţii, cât și eu.

17. Dulcianu Liviu și Anca – Iași

Dorim să reîncepem Grupurile Vestea Bună și ne 
rugăm pentru noi lideri care să ne ajute. Mijlociți 
împreună cu noi pentru aceasta.

18. Virag Tibi și Angela – Literatură/Cursul Biblic

Lucrăm la seriile de lecții „Biblia, Cuvântul lui 
Dumnezeu“ și „Dăruiește cu bucurie“. Domnul să 
dea putere echipei de literatură ca să termine cât mai 
curând traducerile. Ne rugăm ca aceste materiale 
să fie o binecuvântare atât pentru învățători, cât și 
pentru copii.


