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22. Hildebrandt Margret – Sibiu

Îi mulțumesc Domnului pentru fiecare Grup Vestea 
Bună la care am posibilitatea să merg, și pentru toți 
copiii care participă. Rugați-vă să vină și alți copii, 
și ca Dumnezeu să binecuvânteze învățătorii care se 
implică în această lucrare.

23. Mangalagiu Iulian și Anca – Directori

Luna viitoare începem slujirea noastră la nivel 
european. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cei 21 
de ani petrecuți în AMEC România și pentru modul 
în care s-a dezvoltat lucrarea din țara noastră în 
toată această perioadă. „Până aici Domnul ne-a ajutat“ 
(1 Samuel 7:12).

24. Costea Cristina – Hunedoara

Îi mulțumim Domnului pentru învățătorii care rămân 
statornici în lucrare, chiar și atunci când le este greu, 
când sunt bolnavi sau au probleme în familie. Domnul 
să îi binecuvânteze și să le răsplătească lucrarea.

25. Oltean Nicoleta – Olt

Rugaţi-vă pentru Grupul Vestea Bună de la 
Dobrotinet, unde numărul de copii a scăzut. Fie ca 
Domnul să lucreze la inima mai multor copii, și ei să 
vină la grup. 

26. Biroul Naţional

Prin harul și îndurarea Domnului, misiunea AMEC 
împlinește anul acesta 25 de ani de când a fost 
înregistrată oficial. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru 
toată purtarea de grijă, pentru toţi partenerii de 
rugăciune și financiari și pentru toţi copiii care au fost 
evanghelizaţi. Toată slava I se cuvine doar Lui! El 
să-Şi facă desăvârșită lucrarea și pe mai departe. 

27. Tripon Florina – Făgăraș 

Luna aceasta voi reîncepe Grupurile Vestea Bună 
din zona Făgăraș. Să ne rugăm Domnului pentru 
lucrători, ajutoare și gazde cu inimi deschise pentru 
lucrarea cu copiii.

28. Loghin Laurențiu și Anca – Neamț

Nevoia de oameni care să se implice în lucrare în 
mod direct, dar și financiar, este mare. Ne rugăm ca 
Dumnezeu să călăuzească persoane potrivite, care 
să lucreze spre slava Lui și să împlinească aceste 
nevoi cu care ne confruntăm.

29. Biroul Naţional

Continuaţi să vă rugaţi pentru lucrarea cu seminariile 
online (webinariile). Prin acestea vrem să-i ajutăm 
pe învăţătorii care nu pot să participe la cursurile 
noastre, dar totuși vor să primească în continuare 
instruire pentru lucrarea cu copiii. 

30. Bucur Jantina – Mehedinți

Îi mulțumesc Domnului pentru toţi aceia care se 
roagă pentru lucrarea cu copiii. Domnul să ne ajute 
să ne rugăm neîncetat unii pentru alţii, cu bucurie, 
amintindu-ne cuvintele psalmistului: „Eu strig cu glasul 
meu către Domnul și El îmi răspunde“ (Psalmul 3:4).

31. Biroul Naţional

Seria de cărţi cu meditaţii pentru preșcolari „În fiecare 
zi cu Dumnezeu“ este o binecuvântare deosebită. 
Rugaţi-vă ca mii de copii să-și formeze minunatul 
obicei de a petrece timp cu Dumnezeu în fiecare zi. 
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CALENDAR DE RUGĂCIUNE

„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 

Vom avea parte de slavă, dar iată care este ordinea: 
suferința, și abia după aceea, slava.       
Aceasta a fost ordinea în viața Domnului Isus. 
Mulți dintre contemporanii Lui se așteptau ca 
odată cu venirea lui Mesia, să înceapă o epocă de 
slavă pentru El și ucenicii Lui. Dar prorocilor, care 
studiaseră venirea lui Mesia, Duhul lui Dumnezeu le 
descoperise altceva: „Disprețuit și părăsit de oameni ... 
pedepsit ... străpuns ... zdrobit ...“ (Isaia 53:3-5). Mesia 
va suferi! Dar slava? Va veni și slava, dar abia după 
suferință. „Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va 
înviora“ (Isaia 53:11).  Şi exact așa s-a întâmplat. 
Viața Domnului Isus a fost plină de suferință, punctul 
cel mai de jos fiind atins în Vinerea Mare. Doar 
după aceea a venit Duminica Învierii și odată cu ea, 
începutul glorificării Lui.

În slujba Lui, 
Gerd-Walter Buskies, 

director AMEC pentru Europa



1. Anca George și Tatiana – Dâmbovița

Rugați-vă împreună cu noi pentru dezvoltarea lucrării 
în zone noi din județul nostru, cum ar fi Titu, Schela 
Mare, Gura Ocniței, Adânca și altele. 

2. Bazâru Theo și Flori – Constanța

Rugați-vă împreună cu noi pentru fiica noastră, Eva. 
Ea a început clasa întâi cu noi provocări, necunoscute 
de noi, ca părinți, până acum.

3. Băbuță Lică și Olimpia 

Rugaţi-vă împreună cu noi ca Dumnezeu să ne ajute 
să formăm o echipă de învăţători pentru copiii din 
satul Vurpăr. 

4. Kovacs Barna și Judith – Satu Mare/Albania

Îi mulțumim Domnului care S-a îngrijit de cele 
necesare pentru lucrarea de renovare a sediului 
AMEC din Albania. Mai avem nevoie de ajutor pentru 
a încheia și renovarea bucătăriei. Suntem încredințați 
că „Domnul va purta de grijă“ (Genesa 22:14).

5. Manole Corina – Galați

Voi participa la o conferință pentru învățători la Codlea. 
Rugați-vă să am cuvinte potrivite, înțelepciune și 
încurajare în predare.

6. Brezoaie Cosmin și Tatiana – Buzău

În toamna aceasta vom preda la cursuri pentru 
adolescenţi și preșcolari. Rugaţi-vă  să avem claritate 
în predare, și cei care participă la cursuri să fie motivați 
să lucreze cu multă pasiune între adolescenţi și copii.

7. Szücs Attila și Tunde – Bihor

Rugaţi-vă pentru copiii rromi din Telechiu, ca 
Dumnezeu să le schimbe viața prin adevărurile biblice 
pe care le aud săptămânal. 

8. Doboș Dumitru și Florica – Arad 

Ne rugăm ca Domnul să Se îngrijească și de sănătatea 
noastră, ca să putem să-I slujim cu toată puterea, 
spre slava Lui. 

9. Frîncu Magdalena – Literatură

Textul despre viața misionarei Mary Slessor a fost 
reeditat, pentru a se potrivi cu noile imagini. El 
vorbește despre lucrarea de peste 36 de ani a lui 
Mary în Africa, și modul în care Dumnezeu a schimbat 
viața băștinașilor. Rugați-vă ca cei ce aud povestirea 
să fie motivați la a-I sluji lui Dumnezeu cu râvnă, fiind 
gata de a face orice sacrificiu pentru El.

10. Biroul Naţional

Lăudat să fie Domnul pentru cursul pentru preșcolari, 
care este planificat pentru luna aceasta. Fie ca el să 
fie folositor pentru toţi învăţătorii care participă, și 
mulţi preșcolari să beneficieze de pe urma lui. 

11. Ene Teo și Ramona – Prahova

Cerem Domnului, atât pentru noi, cât și pentru 
învățătorii de copii și adolescenți din Prahova și 
Ialomița, putere și prospețime în predarea la fiecare 
grup de copii, astfel încât niciunul dintre noi să nu 
fie „nepăsător față de darul“ care este în noi (1 Timotei 
4:14).

12. Frîncu Violeta – Prahova

În luna mai, 4 frați care obișnuiau să vină la Grupul 
Vestea Bună din localitatea Sângeru, au murit înecați, 
luați de viitură. Rugați-vă să avem relaţii bune cu 
părinții copiilor care vin la acest grup.

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

În luna octombrie vor avea loc mai multe cursuri 
la Centrul de Instruire AMEC. Rugați-vă pentru 
creativitate în slujirea noastră la bucătărie, și ca să 
fim o binecuvântare pentru cursanţi.

14. Cursul Biblic prin Corespondență

Rugaţi-vă pentru copiii care sunt înscriși la curs, ca ei 
să fie  perseverenţi în a învăţa despre Dumnezeu din 
lecţiile biblice pe care le primesc. 

15. Grigore Alex și Monica – Centrul de Instruire

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru biserica locală 
care ne susține de mult timp, atât financiar, cât și în 
rugăciune. 

16. Leonte Daniel și Carmen – Iași 

Luna aceasta preluăm noile atribuții legate de 
conducerea misiunii AMEC. Avem nevoie de multă 
călăuzire și înțelepciune. Domnul să fie cu noi!

17. Dulcianu Liviu și Anca – Iași

Îi mulțumim lui Dumnezeu că a fost cu noi în toate 
călătoriile făcute anul acesta pentru instruirea altora, 
în vederea lucrării cu copiii.

18. Virag Tibi și Angela – Literatură/Cursul Biblic

Slăvim pe Domnul pentru cărțile devoționale care au 
fost tipărite și distribuite de-a lungul anilor în diferite 
zone ale țării. Ne rugăm ca și volumul 4 al cărții „În 
fiecare zi cu Dumnezeu” (în curs de tipărire) să ajungă 
în mâinile multor copii.

19. Mateescu Ionuț și Mădălina – Timiș

B. și I. sunt două fete care au auzit timp de mulți ani 
despre viața Domnului Isus și lucrarea Lui pentru 
ele, și totuși aleg să trăiască departe de Domnul. Ne 
rugăm ca exemplul lor negativ să nu le influențeze pe 
prietenele lor.

20. Mitu Claudia – Ilustrare și Design

Sunt recunoscătoare Domnului pentru Maria, una 
dintre participantele la Institutul de Instruire a 
Liderilor AMEC, cu ajutorul căreia organizez lună de 
lună întâlniri cu copiii. Rugați-vă ca Maria să pună în 
practică lucrurile învățate, iar copiii cărora le predăm 
să creadă în Domnul Isus ca Mântuitor. 

21. Nyilas Erika – Cluj 

Îl lăudăm pe Domnul pentru gazdele care își deschid 
casa în fiecare săptămână pentru a primi grupurile de 
copii și adolescenți.  


