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Cautã cãl ãuzirea Domnului!
Luni, 10 noiembrie

Duminică, 16 noiembrie

Citirea: Deuteronom 10-12

Citirea: 1 Petru 4-5
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Liviu Buzguţa
şi Teodor Bulzan

Marţi, 11 noiembrie
Citirea: 2 Cronici 33-36
Întâlnirea mijlocitorilor, ora 18.

Miercuri, 12 noiembrie
Citirea: Psalmii 131-133
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
şi Florian Prodea

Joi, 13 noiembrie
Citirea: Eclesiastul 7-8

Vineri, 14 noiembrie
Citirea: Zaharia 1-7
Întâlnirea tinerilor de la ora 18.

Sâmbătă, 15 noiembrie
Citirea: Fapte 15-16

Azi, 9 noiembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Ionel Socaciu

1 Petru 4:14

Versetul sãptãmânii:

Dacă sunteţi
batjocoriţi pentru
Numele lui Hristos,
ferice de voi! Fiindcă
Duhul slavei, Duhul
lui Dumnezeu, Se
odihneşte peste voi.

Str. Doina nr. 19, 410318 ORADEA, ROMÂNIA • TEL. (0359) 405.030, FAX (0259) 427.418

IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL
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• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

SOLOMON,
PROPOVĂDUITORUL!
Eclesiast – Propovăduitorul,
carte pe care o citim în această
perioadă îl are ca autor pe
Solomon împăratul lui Israel,
fiul lui David, cel care, rugânduse
pentru
înțelepciune,
Dumnezeu îl ascultă și îi dă nu
doar înțelepciune, ci și bogăție.
Desigur, cum altfel ar fi fost încercată înțelepciunea lui decât
dându-i și bogăție. Astăzi, mulți oameni sunt „înțelepți” până ajung
să dețină anumite bunuri și proprietăți,… vorba aceea, toți sunt
buni până ajungi să-I cunoști!
Cartea ridică o problemă existențială majoră: este viața vrednică
de trait? Solomon se uită la viață cu contradicțiile ei aparente, cu
tainele ei nesfârșite, evaluează răspunsurile pe care credea că le
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are dar este obligat să-și recunoască eșecul. Întradevăr, bogăția
nu furnizează răspunsuri la întrebările fundamentale ale vieții, nici
nu împlinește cât de puțin nevoile fundamentale ale omului.
Solomon a învățat multe pe cheltuiala lui, noi avem harul să învățăm
de la el. Iată doar câteva dintre lecțiile pe care le putem învăța:
• Dumnezeu are un scop cu viața noastră! (cap. 3)
• Dumnezeu dă bogății după voia Lui (4-6)
• Înțelepciunea Lui ne poate călăuzi în viață (7-10). De peste
30 de ori este folosit cuvântul înțelepciune în acest pasaj.
Solomon, deasemeni dă câteva sfaturi utile, le-am putea lua
chiar porunci fiind:
• trăiește prin credință!
• amintește-ți că viața aceasta e scurtă.
• teme-te de Domnul și ascultă-L pe El.
Amin!

Anunţuri

În urma întâlnirii cu profesorii s-a stabilit urmãtorul program after school:
Pentru clasele 1-4:
Marţi • Miercuri • Joi, de la ora 14 la 16.
Pentru clasele 5-8:
Luni - Matematicã, de la ora 15 la 17
Marţi - Lb.românã, de la ora 15.30 la 17.30 şi de la 16 la 18
Miercuri -Matematicã, de la ora 15 la 17
Joi - Lb.românã, de la ora 15 la 17 (şi pentru liceu)
şi Chimie, de la ora 15 la 17 (şi pentru liceu).
În vederea unei bune organizãri, pãrinţii interesaţi sã-şi înscrie copiii la
acest program sunt rugaţi sã ia legãtura cu Lavinia Ghiurãu la telefon
0758015045 în sãptãmâna care urmeazã (10-16 noiembrie). Programul este
gratuit şi se adreseazã copiilor care vor sã-şi aprofundeze cunoştinţele.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

continuare...

T E IN VITÃM S Ã T E IM P LIC I
în proie ctul social

O m a s ã p e z i!
D O N E AZÃ 2 5 le i şi a s ig u ri tim p d e o
s ãp tãm â n ã o m a s ã c a ld ã une i pe rsoane în
ne voie . F oloseşte plicul de colectã pentru
aceste donaþii.

Principiu învăţat de la părinţi

de John Maxwell

despre Atitudine…

Îmi amintesc de o ocazie când tata m-a ajutat să-mi formez
o atitudine pozitivă. M-a scos de la ore şi m-a dus la o
conferinţă unde vorbitorul, un om deosebit de antrenant şi
convingător, la sfârşitul cuvântării şi-a scuipat în palme, şi-a
încleştat pumnii şi a început să boxeze cu un partener
imaginar. În timp ce-l urmăream, a început să recite versurile:
Dacă crezi că eşti învins, eşti.
Dacă crezi că n-ai curaj, n-ai.
Dacă ţi-ar plăcea să câştigi, dar crezi că nu poţi
Este aproape sigur că nu vei câştiga.
Victoriile în viaţă nu le obţine
Cel mai tare şi mai iute,
Ci, acum sau mai târziu, învinge
Cel care crede că poate învinge.
text preluat din cartea Clipele împlinirii copilului meu

