El e Mângâietorul!
Luni, 4 Martie

Duminicã, 10 Martie

Citirea: Levitic 9-10, Psalmi 108-109, 2 Cor. 1-2
Întâlnirea surorilor, de la ora 18.

Citirea: Levitic 17-18, Psalmi 119:41-80, Luca 1
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Gavril Bulzan
şi Timotei Bulzan

Marþi, 5 Martie
Citirea: Levitic 11, Psalmi 110-112, 2 Cor. 3-4
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 6 Martie
Citirea: Levitic 12-13, Psalmi 113-114, 2 Cor. 5-7
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Azi, 3 Martie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Robert Pop şi Ionel Socaciu

Joi, 7 Martie
Citirea: Levitic 14, Psalmi 115-116, 2 Cor. 8-9

Vineri, 8 Martie
Citirea: Levitic 15, Psalmi 117-118, 2 Cor. 10-11
Întâlnire fete / băieţi, de la ora 18.

Sâmbãtã, 9 Martie
Citirea: Levitic 16, Psalmi 119:1-40, 2 Cor. 12-13

2 Corinteni 1:7
Versetul sãptãmânii:

Şi nădejdea noastră
pentru voi este
neclintită, pentru că
ştim că, dacă aveţi
parte de suferinţe,
aveţi parte şi de
mângâiere.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui/i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL,

Anul XXI
Nr. 9 / 3 martie 2013
apare sã ptãmânal

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

Plantarea de noi biserici –
IMPERATIVUL momentului
Tema seminarului de pregătire la care am participat
săptămâna trecută a fost: 12 principii esen&iale în plantarea de
biserici dinamice. Au participat pastori și misionari din mai
multe &ări din Europa (8). Pe lângă materialul clarificator și
motivator ce ni s-a prezentat, am observat un suflu nou ce există
în Europa, și nu numai, în ceea ce privește plantarea de biserici
noi ca fiind cea mai eficientă metodă de evanghelizare și
ucenicizare.
Deasemeni, faptul că s-au abordat lucrurile la nivel de
principii, nu de metode, face din cursul respectiv o unealtă
excelentă în lucrarea de plantare de biserici. În ceea ce privește
lucrarea din Romania, oamenii sunt uimi&i să afle numărul
bisericilor existente cât și creșterea acestui număr în ultimii 20
și ceva de ani. Noi știm însă că nu totdeauna și nu în fiecare caz
înmul&irea numărului de biserici s-a făcut în cel mai sănătos
mod. Sigur că, în anumite situa&ii, Dumnezeu răscumpără

EDITORIAL,

continuare...

greșelile noastre și le transformă în victorii, dar tot atât de
posibil e ca în alte cazuri, și nu pu&ine, oamenii să se fi înșelat, iar
ceea ce a luat fiin&ă să fie altceva în ciuda numelui care-l poartă.
Există această realitate dură la care suntem martori: unele
biserici își pierd această calitate și chemare prin institu&ionalizare (a lor sau a sistemului din care fac parte), iar altele
nu au avut niciodată calitatea de biserică pentru simplul fapt că
nu s-a ridicat la standardele la care trebuie să func&ioneze o
biserică pentru a fi una autentică.
Cred că a venit vremea ca această lucrare să fie făcută într-un
mod deliberat, organizat, planificat și, mai ales, în urma unei
perioade de rugăciune și post, de studiu de caz și multe altele,
lucruri esen&iale, importante. Desigur, garantarea succesului
unei asemenea lucrări nu stă în iscusin&a omenească, dar tot atât
de adevărat este că noi suntem responsabili să facem cu aten&ie,
să facem bine și cu excelen&ă lucrarea lui Dumnezeu.
V-am spus toate acestea pentru că, mai întâi să avem în vedere
în rugăciune acestă lucrare, iar în ce privește celelalte lucruri, ele
vor fi rânduite și anun&ate la momentul potrivit. M-aș bucura să
ne întâlnim cu to&i cei care au această povară. Vă aștept.

Anun%uri

• Mâine, 4 Martie de la ora 18 va avea loc întâlnirea surorilor. Tema
întâlnirii: Mulţumirea. Sunteţi aşteptate cu drag.

• TE INVITĂM SĂ TE IMPLICI în proiectul social O masă pe zi! DONEAZĂ
25 de lei şi dai de mâncare unei persoane în nevoi, timp de o
săptămână. Folosi/i plicul de colectă pentru aceste dona/ii. „Să dăm
hrană celui flămând”!

• Miercurea, de la ora 17, pentru cei care au nevoie de consiliere sau
doresc să mărturisească păcate, pastorul bisericii vă stă la
dispozi/ie.

Din seria:

Prima noastră chemare

Creşterea spirituală

Prima chemare este să înţelegem descrierea de bază a cine şi a
ce suntem. Toate celelalte onoruri pe care oamenii vor să le
arunce asupra noastră sunt secundare, în cel mai bun caz.

Cu ceva timp în urmă, am participat la o sesiune de studiu biblic
cu nişte profesionişti din domeniul sportului. Vorbitorul din
acea dimineaţă i-a provocat pe jucători să lase în urmă o
moştenire de care să fie mândri. A început prin a-i întreba câţi
dintre ei cunoşteau numele străbunicului lor. S-au ridicat câteva
mâini. Cu fiecare întrebare specifică în plus, tot mai puţine
mâini s-au ridicat. Apoi, el a arătat ce dorea să demonstreze:
„Fiecare dintre noi se află la 3 sau 4 generaţii distanţă de
dispariţie.” Sala a fost cuprinsă de tăcere. Cel mult ne pune pe
gânduri faptul că la depărtare de numai câteva generaţii în
arborele genealogic, nimeni nu va ştii măcar că am existat
vreodată! Apoi, vorbitorul i-a chestionat pe aceşti bărbaţi în
legătură cu moştenirea pe care o vor lăsa în urmă. Unul după
altul, jucătorii au răspuns. Dar unul dintre ei a spus: „De fapt,
nu-mi pasă dacă stră-strănepotul(a) va ştii că am fost jucător
profesionist. Asta nu contează prea mult. Vreau doar să Îl
cunoască pe Dumnezeul pe care L-am slujit şi L-am iubit eu.”
Cuvintele lui veneau din inimă şi pentru o clipă, în tăcere, toţi
am fost conştienţi de adevărul ambelor gânduri.
Devotamentul nostru faţă de chemarea lui Dumnezeu şi dreptul
Lui asupra vieţii noastre asigură fundaţia pentru tot ceea ce
conteză în cele din urmă. Cuvinte ca cele ale jucătorului
profesionist sunt cu atât mai profunde din cauză că mulţi dintre
tinerii noştri consideră chemarea personală un vis, dar visul cel
mai mare dintre toate este de a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi de
a cunoaşte ce a intenţionat El pentru viaţa noastră.
text preluat din cartea Marele Ţesător de Ravi Zacharias

