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Cautã cãl ãuzirea Domnului!
Luni, 3 noiembrie

Duminică, 9 noiembrie

Citirea: Deuteronom 7-9

Citirea: 1 Petru 1-3
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan, Gavril Bulzan
şi Timotei Bulzan

Marţi, 4 noiembrie
Citirea: 2 Cronici 29-32
Întâlnirea mijlocitorilor, ora 18.

Miercuri, 5 noiembrie
Citirea: Psalmii 128-130
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
şi Ionel Socaciu

Azi, 2 noiembrie

Vineri, 7 noiembrie
Citirea: Hagai
Întâlnirea tinerilor de la ora 18.

Sâmbătă, 8 noiembrie
Citirea: Fapte 13-14

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

LA VOT… CU CINE?

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian, Eugen Tămaş
şi pastor Khader Khoury

Joi, 6 noiembrie
Citirea: Eclesiastul 5-6
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Eclesiastul 5:9
Versetul sãptãmânii:

Dar un folos
pentru ţară, în
toate privinţele,
este un împărat
preţuit în ţară.

Cum adică, cu cine? Nu e
clar? Cu familia, cu prietenii,
poți merge și singur, până la
urmă. Tot singur o să votezi!
În această perioadă în
care mulțumim Domnului
pentru
bunătatea
și
îndurarea Lui, pentru cine
este El și ce face El pentru noi, suntem datori să mulțumim
Domnului pentru țara în care locuim, pentru faptul că suntem
români și să ne rugăm pentru țară. Cu atât mai mult cu cât, o zi ca
aceasta în care țara și românii își aleg conducătorul pentru
următorii cinci ani, este o zi deosebit de importantă așa că nu
putem sta nepăsători. Sunt mai multe pasajele biblice care ne
îndeamnă să ne rugăm pentru țara unde locuim. Evreii sunt

continuare...

îndemnați, în exil fiind, să se roage pentru binele țării unde locuiesc
pentru că bunăstarea lor depinde de cea a țării respective.
Deci, în primul rând, cel mai mare bine pe care-l putem face țării
și semenilor noștri este să ne rugăm pentru ei. Prin resorturi
neștiute de oameni, tainice și nebănuite de nimeni, puterea
rugăciunii acționează. Trebuie un creștin să facă politică? Se
întreabă unii. Da, desigur! Cel mai bun și mai eficient mod de a te
implica în politică este rugăciunea pentru neam!
În al doilea rând, într-o zi ca aceasta, putem face bine țării,
exprimându-ne opțiunea de vot! Este un gest de ascultare și o
dovadă practică a faptului că-ți pasă! Ori, aceasta e important: pur
și simplu, a-ți păsa, a nu sta indiferent!
Apropo de întrebarea din titlu, mulți au tendința de a nu merge
la vot pentru că, spun ei, nu știu cu cine să voteze sau că nu au
cu cine să voteze. Sigur că ar fi fost ideal ca între cei care
candidează să se fi detașat unul care să mărturisească clar valorile
creștine, un creștin născut din nou,… da, ar fi fost bine. În lipsa
unui asemenea candidat, a doua cea mai bună opțiune este să ne
rugăm Domnului pentru călăuzire și să votăm.
Cea mai rea, cea mai greșită atitudine este aceea de apatie, de
indiferență, de a nu face nimic. E adevărat că într-un fel, această
stare ne absolvă de o oarecare responsabilitate, dar noi trebuie să
fim oameni responsabili.
Rugați-vă pentru țară, rugați-vă pentru călăuzire și… votați!

Anunţuri

Spunem bun venit în biserica noastrã pastorului Khader Khoury împreunã
cu soţia. Ei pãstoresc o bisericã Holiness în Bethleem. Spunem ca harul şi
binecuvântarea Domnului sã fie peste ei, peste lucrarea lor şi protecţia
Lui sã-i însoţeascã în acea parte tulburatã a lumii. Avem din nou
oportunitatea sã fim parte a lucrãrii Domnului atât prin rugãciune cât şi
financiar. Sã fim deschişi la cãlãuzirea Domnului în acest sens!

Mulţumim Domnului pentru încã o sãptãmânã în care am venit cu
mulţumirea noastrã. Sã continuãm sã avem o inimã mulţumitoare!
Mulţumim Domnului pentru toate mãrturiile spuse în aceastã sãptãmânã.
Toate demonstreazã credincioşia Lui faţã de noi! Mulţumim Isuse!

„S ã dãm hranã
ce lui flãm ând“!

EDITORIAL

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.

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 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 (3-9 noiembrie). Programul este
gratuit şi se adreseazã copiilor care vor sã-şi aprofundeze cunoştinţele.
Miercurea de la ora 1700, pastorul bisericii stã la dispoziţia oricui are
nevoie de consiliere spiritualã. Este şi un timp dedicat mãrturisirii
pãcatelor înţelegând porunca biblicã şi importanţa acesteia în viaţa
credinciosului.

