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Iubeºte Casa Domnului!
Luni, 24 Februarie
Citirea: Geneza 28-31
Tim de rugăciune, de la ora 18.

Marţi, 25 Februarie
Citirea: Judecători 12-16
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 26 Februarie
Citirea: Psalmii 24-26
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnire de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Liviu Buzguţa, Silviu Silaghi
ºi Florian Prodea

Joi, 27 Februarie
Citirea: Iov 17-18
Timp de rugăciune, de la ora 18.

Vineri, 28 Februarie
Citirea: Isaia 45-50
Timp de rugăciune, de la ora 18.

Sâmbătă, 1 Martie
Citirea: Matei 23-25
Întâlnirea familiilor, de la ora 17.

Duminică, 2 Martie
Citirea: 1 Corinteni 1-2
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Dana şi Denisa, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan
Azi vom sta la Masa Domnului!

Azi, 23 Februarie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian şi Ionel Socaciu
Invitaþi: Colegiul Biblic Est European

Psalmul 26:8
Versetul sãptãmânii:

Doamne, eu
iubesc locaşul
Casei Tale
şi locul în care
locuieşte slava Ta.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.
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• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

CEA MAI MARE TRAGEDIE
ÎN BISERICA DE AZI!
Revin cu acest titlu la subiectul abordat la întâlnirea liderilor de grupe de
săptămâna trecută.
Mă gândesc că la un sondaj de opinie în care s-ar pune întrebarea: Care este cea
mai mare tragedie a bisericii de azi? multe dintre răspunsuri ar viza problemele care
există în biserici, sau căderile unor lideri cu mare popularitate sau, poate, persecuţia
cu care se confruntă biserica. Cu cât meditez mai mult la un răspuns, îmi dau seama
că acesta este răspunsul corect: cea mai mare tragedie a bisericii de azi este lipsa
evanghelismului, faptul că am uitat că cel mai important lucru pe agenda lui Dumnezeu
este câștigarea de suflete pentru Cristos.
Statisticile spun că evanghelismul este pe moarte.
Această expresie nu este o hiperbolă ci, din păcate, reprezintă o realitate. Este
suficient să comparăm rata de câștigare de suflete de azi cu cea din urmă cu 30 de
ani. Astăzi un număr de 40–60 de membrii, câștigă un om pentru Cristos sau, altfel
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spus, aproximativ 2% dintre creștini sunt câștigători de suflete!!! Cea mai mare parte a
creșterii unor biserici este în detrimentul altora, adică prin transfer.
Acesta nu se poate numi evangelism. Ar trebui să cădem cu feţele la pământ
înaintea lui Dumnezeu ca El să reaprindă pasiunea pentru evangelism. Altfel suntem în
mare pericol. Iată doar câteva motive pentru care evanghelismul trebuie să revină la a
fi cea mai înaltă prioritate a bisericii:
1. Cristos l-a poruncit – Matei 28:18-20
2. Cristos este singura cale de mântuire – Ioan 14:6
3. Cristos a murit pentru lume – Ioan 3:16
4. Bisericile care nu practică evanghelismul sunt, de obicei, biserici slabe.
Nu este suficient doar o afirmare teoretică, trebuie să devină o prioritate practică a bisericii.
5. Creștinii evenghelistici cresc mai puternici.
Creștinii evanghelistici sunt ascultători de Cristos. Aceasta înseamnă a urma
învăţăturile Sale și a ajunge un ucenic aducător de roade. Cele mai multe biserici sunt
ocupate cu activităţi și programe. Puţine sunt cele care trimit oameni afară pentru
evanghelizarea celor din comunitate. Marea Trimitere a devenit repede Marea Omitere.
Ce avem de făcut pentru a deveni mai evanghelistici?
În primul rând să fim conștienţi, pe de o parte de importanţa câștigării de suflete,
de faptul că Dumnezeu ne cere aceasta, iar apoi, să fim conștienţi de starea noastră.
În al doilea rând, să ne pocăim de lipsa de pasiune și să-I cerem Domnului să ne
(re)aprindă și să ne dea curaj ca să îndrăznim folosind orice ocazie de a împărtăși
Evanghelia cu cei nemântuiţi.
În al treilea rând, să căutăm integrarea într-un grup mic. Desigur, grupul mic este
poate cel mai bun instrument pe care-l putem folosi în câștigarea de suflete, cu
condiţia ca grupele să-și stabilească asemenea ţinte. Totuși, principiul și porunca
rămâne să aducem roadă care să rămână, să câștigăm suflete.
Îndemn pe această cale pe toţi liderii de grupe existente și pe cei care-și vor forma
grupe mici, să treacă în plan secund orice activitate care nu vizează câștigarea de suflete.
În final, o observaţie: poate cineva se va întreba, nu este închinarea prioritatea și
scopul bisericii, sau maturizarea, părtășia etc.?
Iată cum trebuie să privim lucrurile: O biserică ce se va închina Domnului, va crește spiritual
inclusiv prin manifestarea darurilor spirituale și, ca atare, va câștiga oameni pentru Cristos.
Doamne, reaprinde în noi acest foc. Dă-ne oameni pentru Tine și Împărăţia Ta anul
acesta. Mulţi – multă roadă pentru Slava Ta! Amin!

Anunţuri
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 d e l e i şi d a i d e
m â n c a re une i pe rsoane în
ne voi, tim p d e o s ãp tãm â n ã.
F olosiþi plicul de cole ctã
pe ntru ace ste donaþii.
„S ã dãm hranã ce lui flãm ând”!

ÎN T ÂLN IR ILE D E
R U G ÃC IU N E continuã în
fie care se arã de la ora 1 8 00 şi
M ie rcure a şi de la ora 6 3 0
dim ine aţa.
H aide ţi sã C ÃU TAM
ÎM P R E U N Ã FAŢ A
D O M N U LU I Ş I
C ÃLÃU ZIR E A LU I pe ntru
noul an, pe ntru bise ricã şi ce
aşte aptã E l sã face m pe ntru
oraş şi naţiune .

Ş i în ace st an vã invitãm sã d o n a ţi c e i 2 % din im pozitul pe ve nit
de ja platit statului, c ãtre C e n tru l C re ş tin B e ta n ia .
H aide ţi ca şi în ace st fe l sã sprijinim proie cte le bise ricii.
F orm ularul ne ce sar îl pute ţi gãsi la intrare .

Sâmbãtã 1 Martie, începând cu ora 1700,
vã aşteptãm la o nouã întâlnire cu familiile din bisericã. Tema întâlnirii va
fi „Unitate şi diversitate în familie”, iar invitat va fi Oli Oniga.
Întâlnirea se va încheia cu agapã. Vã aşteptãm cu drag!

În fiecare Miercuri de la ora 1700, pastorul bisericii stã la dispoziţia oricui
are nevoie de consiliere spiritualã. De asemenea este un timp dedicat
mãrturisirii pãcatelor înţelegând porunca biblicã şi importanţa acesteia
în viaţa credinciosului.

