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Efeseni 3:20-21 Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate
să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava
în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.

)

4 lucruri

care pot distruge o biserica

Creșterea calitativă și numerică a bisericii este un lucru pe care
trebuie să ni-l dorim toți cei care facem parte din ea. Sigur că această
creștere depinde de foarte mulți factori, dar primul lucru pe care trebuie
să îl facem este să eliminăm orice lucru care distruge lucrarea bisericii.
Atât din discuțiile cu oamenii cât și din studii de specialitate, am identificat mai multe lucruri care împiedică biserica să crească. Unele au de-a
face cu anumite slujiri, dar vreau  să menționez 4 din cele care vizează  
implicarea sau neimplicarea fiecărui membru din biserică:
•
Eșecul de a primi cu căldură noii veniți. Aceasta este cauza
numărul unu.
Aici, nu ne referim doar la slujba ușierilor de a-i primi bine pe oameni. Dacă membrii unei biserici nu sunt prietenoși cu noii veniți, în mod
special cu cei care vin pentru prima dată, biserica aceea nu crește. Este
important să dezvoltăm o anumită cultură în sensul acesta. Noi membrii
bisericii suntem gazdele și avem datoria să ne tratăm musafirii cât mai
frumos posibil. Să facem primul pas înspre ei și să-i primim cu căldură și
iubire.
•
Mărturia proastă. Când viața unei biserici se rezumă în cea
mai mare parte la activitățile care au loc între zidurile clădirii, aceasta
reprezintă o mare problemă. Prin membrii ei, biserica trebuie să fie o bună
mărturie în societate și mărturia membrilor trebuie să-i aducă un nume
bun bisericii. Când cineva spune: “nu știu exact la ce biserică merge omul
acesta, dar mi-aș dori un vecin, șef, angajat, ginere, noră sau prieten ca el/
ea”, atunci mărturia este bună.
•
Eșecul de a crea o atmosferă de închinare. Chiar dacă nu
promovăm un sentimentalism ieftin, adevărul este că oamenii își doresc
să fie acolo unde simt prezența lui Dumnezeu și acolo vor să se închine.
Vor ca inima lor să fie “atinsă” de cântare, rugăciuni, predică și de tot
ceea ce se întâmplă. Cum putem crea așa ceva? Eliminând rutina și practicând o închinare autentică.
•
Bârfa, criticile și atitudinile negative. Toate fac parte din aceeași
categorie și toate frânează creșterea unei biserici, ba mai mult dacă iau
amploare, contribuie la distrugerea ei. Scriptura arată clar că sunt păcate
și păcatul împiedică și distruge.
Afirmam la început că teoretic toți ne dorim atât creștere calitativă
cât și creștere cantitativă. Cred că în lumina realităților prezentate, fiecare
ar trebui să se asigure mai întâi că nu reprezintă o frână pentru creșterea

bisericii și apoi să se întrebe cu ce poate contribui. În mod cât se poate
de pragmatic, te îndemn să îți faci timp să îți pui 4 întrebări și să îți dai o
notă:
1.
Cât de prietenos/prietenoasă sunt cu noii veniți? Nota.
2.
Conduita mea zilnică aduce un nume bun bisericii? Nota.
3.
Ce fac eu pentru ca oamenii să spună “am simțit prezența Domnului în acest loc”? Nota.
4.
Bârfesc, critic și descurajez? Nota.
							

pastor Romică Iuga

ANUNTURI
,
Botez la Drauț
Așa după cum ați putut afla din propria ei mărturie, sora Mariana
a urmat cursul de cateheză în biserica noastră, dar botezul dânsei va avea
loc la biserica din Drauț, duminică, 6 octombrie, începând cu ora 15:00.
Ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze sărbătoarea de la Drauț.
Conferință pentru familii
Sâmbătă, 12 octombrie, între orele
09:30-13:00, va avea loc Conferința de toamnă
pentru familii. Tema conferinței este: “Cum să
împlinești mai bine nevoile partenerului tău”.
La finalul conferinței, vom servi masa împreună.
Participanții vor contribui la o parte din prețul
mesei cu suma de 50RON/familie. Pentru înscrieri contactați pastorii.
Mulțumire pentru roade
Duminică, 13 octombrie, în cadrul serviciului divin de după masă,
vom mulțumi Domnului pentru roadele câmpului. Cu ocazia aceasta,
vom avea și o agapă în parcarea bisericii la terminarea timpului de închinare. Să ne rugăm pentru vreme bună și pentru o atmosferă cerească.
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STUDIU BIBLIC
10.10.2019
Tema: Un mesaj mai bun
Text: Evrei 2:1-18
Verset de aur: Evrei 2:2-4
17.10.2019
Tema: Un mijlocitor mai bun
Text: Evrei 3:1-4:13
Verset de aur: Evrei 3:6
24.10.2019
Tema: Posibilitățile preoției Sale:
accesul liber la Dumnezeu
Text: Evrei 4:14-5:10
Verset de aur: Evrei 4:16
31.10.2019
Tema: Provocările preoției Sale:
pericolul imaturității spirituale
Text: Evrei 5:11-6:20
Verset de aur: Evrei 6:12
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