Buletin informativ de rugăciune
15 iunie 2018
”Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea,
ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor.
Atunci va veni sfârșitul.”
(Matei 24:14)
Har și pace vouă, dragi frați și surori! Din cele mai sincere dorințe ale inimii, comitetul de organizare a
întâlnirilor de evanghelizare, care vor avea loc în data de 22 și 23 septembrie pe stadionul orășenesc din
orașul Bălți, invită toate bisericile din municipiul Bălți și din regiunea de nord, de asemenea din regiunile
Orhei și Ungheni, să facă parte din Marea poruncă a Domnului! Domnul a pus pe inimă slujitorilor din
bisericile din Bălți să se unească în lucrarea de bunăvestire, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la începutul
Mișcării Evanghelice din Bălți. Sămânța Adevărului plantată un secol în urmă a adus și încă mai aduce un
rod îmbelșugat pentru Domnul. Noi credem că și în vremea noastră Domnul vrea să aducă o mărturie
despre El multor inimi, folosindu-se de noi, slujitorii Săi! Unindu-ne în slujirea de mulțumire Domnului și
a proclamării Evangheliei spre mântuirea sufletelor, noi suntem împreună lucrători în vederea împlinirii
voii Sale bune și sfinte!

1. Îndemnăm fiecare biserică locală să se roage pentru evanghelizare pe tot parcursul perioadei până la întâlnirile evanghelice
din 22-23 septembrie, dedicate aniversării a 100 de ani de la începutul Mișcării Evanghelice din Bălți. Începutul
acestor întâlniri va fi la ora 17: 00;
2. Să ne rugăm pentru mobilizarea tuturor bisericilor și pentru ca fiecare membru al bisericii să nu rămână indiferent. Fiecare
poate să participe prin: rugăciune zilnică la ora 22:00; post și rugăciune în data de 9 septembrie 2018; invitarea prietenilor
la întâlnirile evanghelice festive; dorința de a fi activ în calitate de consilier, voluntar sau corist al Corului Unit;
3. Să ne rugăm pentru pregătirea Corului Unit, în care cântăreții voștri vor putea participa sau deja participă;
4. Să ne rugăm pentru organizarea "Venirea în grupuri". Despre ce este vorba? Aceasta este formarea unor grupuri de invitați
care au fost de acord să vină la evenimente din partea bisericii locale, apoi rezervarea locurilor pentru aceștia la stadion și
transportarea lor la stadion. Comitetul de organizare intenționează, în cazul unei cereri preliminare, să compenseze o parte
din costurile pentru închirierea autobuzelor sau a combustibilului. În formarea unor astfel de grupuri sunt implicați acei
membri ai bisericii, care se roagă pentru oameni, scriindu-le numele în lista lor de rugăciune, și primind un răspuns pozitiv la
invitație, scriindu-le numele în „Lista de prieteni care sunt de acord să meargă“; această listă ar trebui să se afle în biserica
locală. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să-i contactați pe Ivan Parсalab: (+373) 79 900 344 și Serghei Polevoi (+373)
78 302 046;
5.

O altă modalitate de a participa la implementarea acestui proiect sunt donațiile materiale. De asemenea, puteți anunța o
colectă specială în biserica voastră locală și puteți acumula fondurile colectate pentru a transporta invitații la stadion și pentru
călătoriile coriștilor în vederea repetițiilor la repetiții;

6.

Să ne rugăm, de asemenea, pentru inaugurarea celei de-a 100 aniversări de la începutul Mișcării Evanghelice din
Bălți, care va avea loc de asemenea pe stadionul municipal în data de 23 septembrie, la ora 10:00, la care sunt invitați
creștinii din toate bisericile participante;

7. Un alt eveniment important, care va avea loc în cadrul celei de-a 100 aniversări de la începutul Mișcării Evanghelice
din Bălți, este conferința regională "Biserica în ajunul răpirii". Se va desfășura în biserica "Covceg", în perioada 19-21
octombrie. Rugați-vă pentru pregătirea și desfășurarea cu succes, precum și pentru participarea la conferință a creștinilor
de la biserica voastră locală.

Vă mulțumim pentru rugăciunile voastre.
Comitetul de organizare

