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Dragi confrați slujitori,
Va trimitem minuta intalnirii de miercuri, 2 mai care a avut loc la Centrul Crestin
Emanuel cu 14 slujitori disponibili sa se implice in susținerea evenimentului din
17,18 mai 2018. Cu aceasta ocazie s-au convenit următoarele:
1. In urma rezilierii abuzive a contractului de către RomExpo, evenimentul se va
imparti in doua:
- Conferința Pasiune pentru Hristos care se va tine probabil la C I C Parlam
Sala A I Cuza - situație in curs de lămurire, si subiect de rugaciune. S-au discutat
și planurile B si C pentru conferința; cupoanele distribuite rămân valabile.
- Evenimentul de evanghelizare va fi popularizat sub titlul Crucea a biruit
pumnalul si se va tine la Arenele Romane unde avem contract ferm. Pentru acest
eveniment de evanghelizare intrarea va fi liberă pentru toti, dar scopul este sa
aducem cat mai multi oameni care au nevoie de evanghelizare, vindecare si
eliberare de adicții:
2. Se vor imprima 1000 de afișe si 16000 de fluturași Crucea a biruit pumnalul
care vor fi disponibile vineri 4 mai putand fi ridicate, fie de la Betel Crangasi cu
ocazia Serii prelungite de rugaciune de vineri 4 mai ora 21.00, fie de la Centrul
Crestin Emanuel. Responsabili cu mobilizarea tinerilor pentru distribuire de
fluturași, fratii Ciprian Gh Luca si Sami Chelu.
3. Pentru ordine si paza se va actiona, atat cu firma specializata a fratelui Vasile
Oniga, cat si cu studenti voluntari de la ITP si ITB coordonati de fratele Sergiu
Schiopu.
4. Pentru asistenta cu consilieri spirituali, sector organizat de fratii Ovidiu Bercea
si Toni Ungureanu, solicitam bisericilor interesate sa propuna echipe mixte cca 35 frati si surori din fiecare biserica care sa participe la 2 sau 3 intalniri de instruire;
sa fie dotati cu tractate de evanghelizare si sa poata actiona cu cei care vin in
fata, la chemarea evanghelistului Nicky Cruz sau Gary Wilkerson; cei consiliati
vor putea fi indrumati dupa optiune personala la oricare din bisericile implicate si
a caror lista se va afisa pe site-ulwww.pasiunepentruhristos.com; in prezent 6
biserici au fost reprezentate, dar speram ca numarul lor va creste, fiind acceptate
biserici evanghelice interesate si implicate.

5. Pentru actiunile de integrare a celor care au raspuns la evanghelizare sugeram
bisericilor implicate sa organizeze actiuni specifice pe care sa le anunte pe siteul mentionat.
6. Se constituie si o echipa de primire si cazare pentru cei care vor solicita
aceasta, coordonata de fratele pastor Stefan Biro si de diaconul Ilie Parvu. Ei vor
contacta atat baze turistice de cazare la preturi accesibile, cat si posibilitati oferite
de biserici, scoli sau institutii crestine din Bucuresti sau la nevoie familii disponibile
sa primeasca oaspeti la recomandarea pastorilor.
Nota: Pastorii si slujitorii care au primit acest mesaj si doresc sa se implice din
partea bisericilor lor sunt rugati sa dea un raspuns cu privire la:
- un tanar responsabil cu distribuirea de fluturasi;
- un responsabil pe biserica cu activitatea de consiliere a celor care raspund la
chemare;
- cu evenimente sau actiuni care se organizeaza pentru cei pe care ii invita in
biserica de la evanghelizare.

Din partea comitetului de organizare prezenti,
Marcut Comarita
Ioan Bochian
Ciprian Gh. Luca

