
NOIEMBRIE

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

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)

22. Hildebrandt Margret – Sibiu

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea 
pe care o avem de a vesti Evanghelia. Rugați-vă 
ca această libertate să continue, și mulți copii să Îl 
cunoască pe Domnul Isus ca Mântuitor al lor.

23. Brezoaie Cosmin și Tatiana – Buzău

Lucrarea din Grupurile Vestea Bună este principala 
noastră preocupare în această perioadă. Ne rugăm 
pentru copiii care aud în mod regulat Evanghelia, ca 
ei să fie transformați spre slava lui Dumnezeu.

24. Costea Cristina – Hunedoara

Dumnezeu să ne ajute să fim o binecuvântare pentru 
adolescenții din Călan, cărora le slujim de aproape 
10 ani. Ne dorim ca ei să Îl cunoască pe Domnul și să 
trăiască vieți transformate.

25. Oltean Nicoleta – Olt

Îl lăudăm pe Domnul pentru Daniela, o adolescentă 
care Îl urmează pe Domnul cu credincioșie, deși 
nimeni din familia ei sau din sat nu este pocăit. 

26. Szücs Attila și Tunde – Bihor

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți tinerii care 
s-au implicat în lucrarea de vară din Bihor. El să-i 
binecuvânteze și să-i folosească și pe mai departe 
în lucrarea Sa.

27. Kovacs Barna și Judith – Satu Mare/Albania

Îl slăvim pe Dumnezeu pentru cei 25 de ani petrecuți 
împreună, ca familie, în lucrarea Domnului. Dorința 
noastră este ca în zilele acestea să vedem cât mai 
mulți copii și adolescenți întorși la Dumnezeu. 

28. Loghin Laurențiu și Anca – Neamț

Avem în plan să ducem Evanghelia la mai mulți copii 
prin programele de Crăciun. Fie ca Dumnezeu să ne 
dea finanţele necesare pentru deplasări și cadouri 
pentru copii.

29. Biroul Naţional

Rugaţi-vă ca anul acesta în decembrie să fie organizate 
mai multe Grupuri de Crăciun, și ca lecţia de Crăciun 
să fie un mare ajutor pentru învăţători în a le explica 
copiilor adevărata semnificaţie a Crăciunului.

30. Bucur Jantina – Mehedinți

Ne pregătim pentru programele de Crăciun. 
Rugaţi-vă ca Domnul să deschidă uși noi, ca mai 
mulți copii să înțeleagă de ce S-a născut Domnul Isus 
pe pământ și cum pot să aibă viața veșnică prin El.

2
0
1
9
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. Ca urmași 
ai lui Isus, nu ne putem aștepta ca ordinea să 
fie alta. Domnul Isus  a spus: „Unde sunt Eu, acolo 
va fi și slujitorul Meu“ (Ioan 12:26). Viața noastră 
pământească este marcată de suferință. „În Împărăția 
lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri“ (Fapte 
14:22).           

Totuși, slava este o certitudine. Dacă Domnul 
îngăduie suferința în viața ta acum, îți va face parte și 
de slavă după aceea. Uneori, chiar în viața aceasta, 
după o perioadă de suferință vom experimenta 
eliberarea și un nou început, dar un lucru cert 
este că în veșnicie vom avea parte de slavă. Pavel 
anticipa această realitate: „De acum mă așteaptă cununa 
neprihănirii“ (2 Timotei 4:8). Isus a văzut-o, și noi o 
vom vedea la rândul nostru. Treci acum prin „Vinerea 
Mare“? Bucură-te, căci vine „Duminica Învierii“! 

În slujba Lui, 
Gerd-Walter Buskies, 

director AMEC pentru Europa



1. Tripon Florina – Făgăraș 

Copiii din Sebeș (Brașov) și din Comana de Jos își 
doresc foarte mult să mergem într-o excursie la 
Sibiu. Rugați-vă împreună cu mine ca să pot organiza 
această excursie în vacanța din luna aceasta. Cred că 
va fi o mare bucurie pentru copii. 

2. Bazâru Theo și Flori – Constanța

Am nevoie de multă înțelepciune și creativitate în 
producerea materialelor video și pentru Radio Vestea 
Bună. Rugați-vă împreună cu mine (Theo) pentru 
aceasta.

3. Băbuță Lică și Olimpia 

Ne rugăm ca Dumnezeu să ridice o nouă generaţie de 
tineri creștini care să se implice în lucrarea cu copiii. 
De asemenea, ei să rămână statornici în chemarea 
primită. 

4. Anca George și Tatiana – Dâmbovița

Să ne rugăm pentru cursanții care au fost instruiți anul 
acesta la diferite cursuri AMEC, ca ei să răspundă 
chemării lui Dumnezeu de a evangheliza copiii. 

5. Manole Corina – Galați

În această lună voi preda la un curs pentru învăţătorii 
de preșcolari. Rugaţi-vă pentru cursanți, ca ei să fie 
gata să învețe, și ca noi, învățătorii, să le fim de folos 
în predare. Mulțumesc!

6. Mangalagiu Iulian și Anca – Directori

Aproximativ 250 de lucrători AMEC din Europa au 
avut nevoie de ajutor financiar din afara țării lor 
pentru lucrarea pe care o desfășoară. Mulțumim lui 
Dumnezeu pentru partenerii pe care îi avem la nivel 
european, și care au dăruit pentru ca mulți copii să 
audă Evanghelia. 

7. Pavîlcu Apolo și Lili – Brașov

Rugaţi-vă ca voluntarii instruiţi din judeţul nostru să 
aibă curaj și viziune, și să primească mult ajutor din 
partea Domnului pentru a evangheliza copiii care nu 
au auzit încă Evanghelia. 

8. Doboș Dumitru și Florica – Arad 

Lăudaţi pe Domnul pentru fiecare voluntar din judeţul 
nostru. Lucrarea este binecuvântată datorită lor. 

9. Frîncu Magdalena – Literatură

A fost editată o serie nouă de lecţii, „Rut“. 
Rugaţi-vă ca așa cum Rut s-a hotărât să-L urmeze 
pe Dumnezeul adevărat, și copiii să dorească să facă 
aceasta. El poate să le poarte și lor de grijă și să le 
binecuvânteze viața.

10. Biroul Naţional

Versetul din Luca 10:2 ne spune să cerem Domnului 
secerișului să scoată lucrători la secerișul Său. Să 
ne rugăm, așadar, ca Dumnezeu să scoată lucrători 
care să înceapă lucrări noi cu copiii în mai multe zone 
ale ţării. 

11. Ene Teo și Ramona – Prahova

Îi mulțumim foarte mult lui Dumnezeu pentru copiii 
noștri, Deborah, Thomas și Filip. Fiecare este diferit, 
așa că cerem de la El înțelepciune ca să-i creștem pe 
toți trei pentru slava Lui.

12. Frîncu Violeta – Prahova

Să ne rugăm pentru copiii care vin la Grupurile Vestea 
Bună, în special în localitățile Mocești, Sângeru și 
Urlați, ca ei să fie atenți și activi în timpul programului.

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

Dorința noastră este să fim implicați în lucrarea 
directă cu copiii. Rugați-vă împreună cu noi pentru 
călăuzirea lui Dumnezeu în această direcție.

14. Cursul Biblic prin Corespondență

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru că El S-a îngrijit 
de tot ceea ce a fost necesar ca lucrarea aceasta să 
continue. 

15. Grigore Alex și Monica – Centrul de Instruire

Dumnezeu ne-a purtat de grijă până acum de tot 
ceea ce am avut nevoie, ca familie, și-I mulțumim 
pentru aceasta. Rugați-vă ca El să ne dea și pe mai 
departe înţelepciunea, protecţia și călăuzirea Lui.

16. Leonte Daniel și Carmen – Iași 

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți lucrătorii și 
colaboratorii AMEC, care lucrează cu credincioșie în 
mijlocul copiilor. Dumnezeu să îi binecuvânteze și să 
îi încurajeze în lucrarea la care i-a chemat.

17. Dulcianu Liviu și Anca – Iași

Luna aceasta ne rugăm pentru copiii care aud 
Cuvântul, ca ei să își mărturisească păcatele și să se 
împace cu Dumnezeu.

18. Virag Tibi și Angela – Literatură/Cursul Biblic

Ne rugăm ca lecția de Crăciun pentru acest an să fie 
gata la timp și să fie folosită în cât mai multe locuri 
spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea multor 
copii.

19. Mateescu Ionuț și Mădălina – Timiș

Domnul pune în inima multor credincioși dorința 
de a susține lucrarea dăruind din banii lor. El să le 
răsplătească dărnicia. Roagă-te împreună cu noi ca 
mai mulți copii ai lui Dumnezeu să înțeleagă nevoia 
financiară a lucrării cu copiii. „Căci, pe cine dă cu bucurie 
îl iubește Dumnezeu“ (2 Corinteni 9:7).

20. Mitu Claudia – Ilustrare și Design

Sunt recunoscătoare Domnului pentru felul în 
care mi-a arătat generozitatea Lui și m-a învățat 
generozitatea anul acesta. Sunt nerăbdătoare să văd 
ce voi descoperi nou despre El anul următor.

21. Nyilas Erika – Cluj 

Să ne rugăm împreună pentru creșterea spirituală a 
copiilor și adolescenților care L-au primit pe Domnul 
Isus în viaţa lor anul acesta. 


